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Italský životní styl

Značka De’Longhi je světovým vyslancem italské schopnosti spojovat technologii, 

styl, kvalitu a inovaci a současně podporovat jedinečný a udržitelný životní styl.

Kvalita

Společnost De’Longhi již celé roky vytváří inovativní kategorie produktů a nové 

produkty, které se ve své době stávají měřítkem.

Inovace

Design

De’Longhi je značka schopná přijmout výzvy v oblastech designu, vývoje a výroby 

a současně nalézat jedinečná a originální řešení.

Podnikavost

Profil značky
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Vytváříme kompletní řady kávovarů, které díky naší vášni k nejnovějším inovacím 
a jednoduchosti použití splňují nejvyšší standardy kvality.

Náš cíl je nabídnout našim zákazníkům zážitek z naprosto perfektního 
šálku kávy, který si mohou vychutnávat v pohodlí svého domova 
a připravit si ho pomocí jednoduchého pohybu.

Díky dědictví a know-how italské kávové kultury poskytujeme všechna řešení 
pro perfektní espresso, krémové cappuccino, jemné latte macchiato 
nebo jakýkoli další espresso nápoj. Poskytujeme zařízení pro překapávanou kávu, 
moka konvičky nebo kombinované přístroje, abychom uspokojili 
různorodé kultury a zvyky.

De’Longhi Káva
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*ACCORDING TO     FEA
ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

Plnoautomatický kávovar se systémem IFD

POPIS PRODUKTU:

 ■ dotykový čtyř řádkový textový displej v českém i slovenském jazyce
 ■ patentovaný systém IFD Auto Cappuccino: pro perfektní Cappuccino, Italské caffé 
latte a latte macchiato = cappuccino jedním stiskem

 ■ promyšlená technika individuálně nastavitelné malé, střední nebo velké kávy, silné 
nebo extra jemné chuti s horkou nebo střední teplotou kávy

 ■ tlak čerpadla 15 bar
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ zabudovaný ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí mletí 
(13 možností)

 ■ speciální tlačítko na kávu „LONG“ (velká) – dávka kávy je semleta na dvakrát 
a vydávána po impulzech

 ■ elektronické ovládání teploty
 ■ funkce předpaření
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro velikost šálku až 150 mm
 ■ možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
 ■ indikátor plnosti nádoby na vodu a mlýnku na kávu
 ■ nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrnka: 250 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
 ■ nastavitelná výška výdeje kávy
 ■ upozornění na pročištění nádobky na mléko
 ■ automatická čistící a odvápňovací funkce
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ nahřívač šálků
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
 ■ automatická funkce vypnutí umožňuje redukovat spotřebu energie na nulu
 ■ signální tón
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM 6700

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 48 x 38 cm
Hmotnost: 13,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399323834
SAP kód: 0132217020

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 54 990,- Kč

ESAM 6700

Designová řada s moderní technologií.
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*ACCORDING TO     FEA
ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

POPIS PRODUKTU:

 ■ barevný dotykový displej
 ■ patentovaný systém „Cappuccino jedním stiskem“: pro dokonalou přípravu 
cappuccina, italského caffe latte, latte macchiata, napěněného mléka i horké 
čokolády

 ■ osobní nastavení, které zůstane v paměti přístroje nebylo nikdy jednodušší. Zvolte si 
malou, střední nebo velkou kávu a chuť od extra jemné po silnou

 ■ nastavení profilu až pro 6 osob
 ■ speciální nádobka na horkou čokoládu
 ■ speciální termo nádobka na mléko
 ■ tryska na páru pro tradiční přípravu cappuccina
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ lze připravit 2 espressa najednou
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ možnost volby 5barev pozadí displeje
 ■ zabudovaný mlýnek na kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
 ■ elektronická kontrolka teploty
 ■ funkce předpaření
 ■ nastavitelný adaptér na výdej kávy: od 88 do140 mm
 ■ programovatelná funkce zapnutí 
a stand-by režimu

 ■ indikátor prázdné nádoby na vodu a zrna
 ■ statistika počtu šálků
 ■ indikátor plného zásobníku na sedlinu: po vydání 14 káv či po 72 hodinách 
od prvního použití

 ■ kapacita zásobníku na kávová zrnka je 250 g
 ■ vyjímatelná nádobka na vodu o objemu 1,4 litru
 ■ upozornění na čištění cappuccino systému
 ■ automatická čisticí a odvápňovací funkce
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
 ■ přístroj je možné odpojit pomocí síťového vypínače pro nulovou spotřebu energie
 ■ akustický signál

OZNAČENÍ: ESAM 6900.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28,5 x 42 x 40,5 cm
Hmotnost:13,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399325739
SAP kód: 0132219000

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 49 990,- Kč

S kávovarem PrimaDonna Exclusive 

ESAM 6900.M De’Longhi získáte jediným 

stiskem tlačítka sametové italské espresso, 

nadýchané cappuccino, krémové latté macchiato 

či lahodnou horkou čokoládu.

ESAM 6900.M
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*ACCORDING TO     FEA
ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

Nejužší
plnoautomatický kávovar De’Longhi

je široký pouhých 19,5 cm

ETAM 36.365.M

POPIS PRODUKTU:

 ■ patentovaná funkce „Cappuccino jedním stiskem“ pro přípravu dokonalého 
cappuccina, latte macchiata, caffelatte a horkého mléka

 ■ zabudovaná funkce automatického čištění nádobky na mléko umístěné přímo 
v kolečku pro regulaci pěny

 ■ extra tryska na cappuccino pro výdej páry či horké vody
 ■ osobní nastavení kávy – od malé přes střední po velkou, silného až jemného aroma 
s volitelnou teplotou

 ■ 4 řádkový displej s 16 jazyky (včetně češtiny a slovenštiny) pro jednoduché 
a srozumitelné ovládání

 ■ unikátní nerezové provedení
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ aktivní nahřívač šálků
 ■ lze připravit 2 espressa najednou
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ zabudovaný mlýnek s 13stupni nastavení hrubosti mletía 13 možnostmi nastavení 
hrubosti mletí

 ■ nastavitelná velikost i síla kávy
 ■ funkce předpaření
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy až na 14 cm sklenici
 ■ nastavitelné automatické vypnutí a zapnutí
 ■ statistika počtu šálků
 ■ osvětlení šálků
 ■ zásobník na kávu s víkem pro uchování aroma
 ■ automatický čisticí a odvápňovací systém
 ■ kapacita nádobky na kávovou sedlinu: 12 káv/72 hod
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 170 g
 ■ vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,3 l
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
 ■ vypínač pro nulovou spotřebu energie
 ■ energeticky úsporný režim
 ■ stand-by funkce
 ■ energetická třída A

OZNAČENÍ: ETAM 36.365.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 47,5 x 32,6 cm
Hmotnost: 11 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399326804
SAP kód: 0132215165

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 38 990,- Kč
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*ACCORDING TO     FEA
ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

ECAM 28.465.M

POPIS PRODUKTU:

 ■ nový „De’Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou 
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním 
tlačítkem

 ■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, 
které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti

 ■ funkce „CLEAN“: je do konflíku pro regulaci pěny vestavěný systém automatického 
čištění

 ■ unikátní nerezové provedení
 ■ dvouřádkový displej s 16 jazyky (včetně češtiny a slovenštiny) pro jednoduché 
a srozumitelné ovládání

 ■ displej s jemnými kovovými tlačítky
 ■ promyšlená technika individuálního nastavení kávy od malé, střední po velkou, 
jemnou či velmi silnou, s volitelnou teplotou

 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit dva šálky espressa najednou
 ■ velmi tichý zabudovaný ocelový mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
 ■ funkce předpaření
 ■ nastavitelný adaptér na výdej kávy86-142 mm
 ■ možnost naprogramování automatického zapnutí a vypnutí přístroje
 ■ osvětlení šálků
 ■ statistika počtu šálků
 ■ nahřívací plocha na šálky
 ■ speciální víko uchovávající aroma kávových zrn
 ■ kapacita odpadní nádobky na kávovou sedlinu 14 káv/ 72 hodin
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu o objemu 1,8 litru
 ■ automatická čistící a odvápňovací funkce
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
 ■ automatické funkce vypnutí umožňuje redukovat spotřebu energie na nulu
 ■ energeticky úsporný režim
 ■ funkce stand-by režimu

OZNAČENÍ: ECAM 28.465.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 47 x 35 cm
Hmotnost: 11,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327757
SAP kód: 0132215194

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 34 990,- Kč

Luxusní plnoautomatický kávovar 

z řady PrimaDonna.
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*ACCORDING TO     FEA
ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

ECAM 25.462.S, ECAM 25.462.B

POPIS PRODUKTU:

 ■ nový „De’Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou 
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním 
tlačítkem

 ■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, 
které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti

 ■ funkce „CLEAN“ automatický systém čištění vestavěný do knoflíku pro regulaci pěny
 ■ dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce (celkem 16 jazyků)
 ■ nastavení vaší oblíbené kávy nebylo nikdy jednodušší. Zvolte si malou, střední či 
velkou kávu, extra jemné či silné aroma, vysokou, střední či nízkou teplotu

 ■ 2 speciální tlačítka pro přípravu mléčných nápojů: „Cappuccino“ a „My milk“ pro 
přípravu latte macchiata, caffelatte, flat white a horkého mléka

 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ lze připravit 2 šálky espressa najednou
 ■ osvětlení šálků
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ nový tichý zabudovaný ocelový mlýnek
 ■ s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
 ■ výškově nastavitelný adaptér pro výdej
 ■ kávy (od 86 do 142 mm)
 ■ nastavitelné automatické vypnutí a zapnutí
 ■ kapacita nádobky na sedliny: 14 káv/72h
 ■ automatická čisticí a odvápňovací funkce
 ■ programovatelná tvrdost vody
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ nahřívač šálků
 ■ statistika počtu šálků
 ■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
 ■ energeticky úsporný režim

OZNAČENÍ: ECAM 25.462.S (stříbrná)

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327535
SAP kód: 0132215187

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 27 990,- Kč

OZNAČENÍ: ECAM 25.462.B (černá)

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327528
SAP kód: 0132215186

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 25 990,- Kč
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POPIS PRODUKTU:

 ■ dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
 ■ nový „De’Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou 
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním 
tlačítkem

 ■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, 
které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti

 ■ možnost uložení do paměti přístroje Vámi navolenou kávu za pomoci funkce
 ■ „Moje káva“
 ■ osvětlení šálků
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ zabudovaný tichý ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí
 ■ mletí (13 možností)
 ■ nastavitelné množství kávy a vody
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ funkce předpaření pro intenzivní aroma
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm 
až po 142 mm

 ■ možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
 ■ nádoba mlýnku uchovává aroma kávy
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
 ■ nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek/72 hod. provozu stroje
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
 ■ upozornění na nutnost pročištění systému na napěnění mléka
 ■ automatická čistící a odvápňovací funkce
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
 ■ vypínač pro nulovou spotřebu energie
 ■ funkce Stand-by
 ■ funkce úspory energie
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ signální tón oznamující zahřívání přístroje
 ■ statistika počtu šálků
 ■ tlak čerpadla: 15 bar

POPIS PRODUKTU:

 ■ dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
 ■ nový „De’Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou 
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním 
tlačítkem

 ■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, 
které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti

 ■ možnost uložení do paměti přístroje Vámi navolenou kávu za pomoci funkce
 ■ „Moje káva“
 ■ osvětlení šálků
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ zabudovaný tichý ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí
 ■ mletí (13 možností)
 ■ nastavitelné množství kávy a vody
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ funkce předpaření pro intenzivní aroma
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až 
po 142 mm

 ■ možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
 ■ nádoba mlýnku uchovává aroma kávy
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
 ■ nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek/72 hod. provozu stroje
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
 ■ upozornění na nutnost pročištění systému na napěnění mléka
 ■ automatická čistící a odvápňovací funkce
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
 ■ vypínač pro nulovou spotřebu energie
 ■ funkce Stand-by
 ■ funkce úspory energie
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ signální tón oznamující zahřívání přístroje
 ■ statistika počtu šálků
 ■ tlak čerpadla: 15 bar

OZNAČENÍ: ECAM 23.460.S, B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístoje: 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost přístroje: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327801
SAP kód: 0132215209

OZNAČENÍ: ECAM 23.460.S, B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístoje: 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost přístroje: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód:
ECAM 23.460.S: 8004399326835
ECAM 23.460.B: 8004399326828
SAP kód:
ECAM 23.460.S: 0132215182
ECAM 23.460.B: 0132215181

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
ECAM 23.460.S: 27 990,- Kč
ECAM 23.460.B: 25 990,- Kč

ECAM 23.460.S, ECAM 23.460.B ECAM 23.463.B

ECAM 23.460.S

ECAM 23.460.B
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ECAM 23.210.B, ECAM 23.210.W Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ displej s ikonami
 ■ ovládací panel s tlačítky volby a symboly
 ■ kompaktní odnímatelná spařovací jednotka
 ■ snadno odnímatelný zásobník na vodu (1,8 l)
 ■ integrovaný mlýnek na kávu se 13 stupni nastavení mletí
 ■ speciální tryska na napěnění mléka
 ■ funkce „Moje káva“: individuální nastavení množství vody pro kávu do Vašeho 
oblíbeného šálku

 ■ nastavitelné množství kávy a vody
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ funkce předpaření pro intenzivní aroma
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až 
po 142 mm

 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ plně automatický vyplachovací a odvápňovací program
 ■ odnímatelná odkapávací miska
 ■ programovatelné vypnutí
 ■ na přístroji lze aktivovat režim úspory energie (< 0,7 W), zapnout jej v režimu
 ■ stand-by (< 0,35 W) či jej pomocí hlavního vypínače kompletně odpojit od proudu
 ■ kapacita zásobníku na zrnkovou kávu 250 g
 ■ nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
 ■ statistika počtu šálků
 ■ tlak čerpadla: 15 bar
 ■ dostupné barvy: 
černá (ECAM 23.210.B) 
bílá (ECAM 23.210.W)

OZNAČENÍ: ECAM 23.210.B, W

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístoje (šxhxv) 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost přístroje 9 kg
Příkon 1450 W
EAN kód:
ECAM 23.210 B: 8004399324404
ECAM 23.210 W: 8004399324398
SAP kód:
ECAM 23.210 B: 0132213096
ECAM 23.210 W: 0132213095

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 19 990,- Kč

ECAM 23.420.SB, ECAM 23.420.SW, ECAM 23.420.SR Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ nový patentovaný termoblok s elektronickou kontrolou teploty
 ■ dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
 ■ nový integrovaný ocelový mlýnek na kávu
 ■ speciální nastavitelná tryska pro napěnění mléka smíchá páru, vzduch a mléko 
a vytvoří hustou krémovou pěnu pro skvělé cappuccino nebo na pouhý ohřev mléka 
a výdej horké vody

 ■ funkce „Moje káva“: individuální nastavení množství vody pro kávu do Vašeho 
oblíbeného šálku

 ■ integrovaný ocelový mlýnek se 13stupni nastavení mletí
 ■ nastavitelné množství kávy a vody
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ funkce předpaření pro intenzivní aroma
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až 
po 142 mm

 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ plně automatický vyplachovací a odvápňovací program
 ■ odnímatelná odkapávací miska
 ■ automatické, programovatelné zapnutí a vypnutí
 ■ na přístroji lze aktivovat režim úspory energie (< 0,7 W), zapnout jej v režimu
 ■ stand-by (<0,35 W) či jej pomocí hlavního vypínače kompletně odpojit od proudu
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
 ■ snadno odnímatelný zásobník na vodu (1,8 l)
 ■ nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
 ■ statistika počtu šálků
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ tlak čerpadla: 15 bar
 ■ dostupné barvy: 
stříbrno-černá (ECAM 23.420.SB) 
stříbrno-bílá (ECAM 23.420.SW) 
stříbrno-červená (ECAM 23.420.SR)

OZNAČENÍ: ECAM 23.420.SB, SW, SR

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístoje: 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost přístroje: 9 kg
Příkon: 1450 W
Kapacitana kávu: 250 g
EAN kód:
ECAM 23.420.SB: 8004399323827
ECAM 23.420.SW: 8004399323810
ECAM 23.420.SR: 8004399323902
SAP kód:
ECAM 23.420.SB: 0132214068
ECAM 23.420.SW: 0132214067
ECAM 23.420.SR: 0132214071

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 21 990,- Kč

ECAM 23.420.SB

ECAM 23.420.SW

ECAM 23.420.SR

ECAM 23.210.B

ECAM 23.210.W
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ECAM 23.123.B Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ nastavitelná tryska na našlehání mléka s možností připravit si hustou a krémovou 
mléčnou pěnu pro oblíbené nápoje jako je cappuccino,

 ■ caffelatte, latte macchiato nebo si připravit
 ■ horkou vodu pro čaj a další horké nápoje
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ lze připravit 2 šálky espressa najednou
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ nový ovládací panel s podsvícenými tlačítky
 ■ nový tichý zabudovaný mlýnek s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
 ■ nastavitelné aroma i velikost kávy
 ■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy – od 86 do 142 mm
 ■ automatická funkce vypnutí
 ■ kontejner na sedliny s indikátorem vyprázdnění po uvaření 14 káv či po 72 
hodinách od prvního použití

 ■ automatická čisticí a odvápňovací funkce
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
 ■ vypínač pro nulovou spotřebu energie
 ■ funkce úspory energie
 ■ stand-by funkce
 ■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g

 
OZNAČENÍ: ECAM 23.123.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328327
SAP kód: 0132213118

ECAM 22.110.B, ECAM 22.110.SB Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ Cappuccino systém: tryska na napěnění mléka – smísením páry, vzduchu a mléka 
vytvoříte bohatou krémovou pěnu pro perfektní cappuccino

 ■ připravte si kávu přesně podle sebe: malou nebo velkou, silnou nebo extra jemnou - 
můžete si ji vychutnat horkou nebo při střední či nízké teplotě

 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ lze připravit dva šálky kávy najednou (při jednom namletí a spaření)
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka s nastavitelnou kapacitou (6 -14 g)
 ■ nový tichý zabudovaný mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
 ■ funkce předpaření
 ■ nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků od 86 do 142 mm
 ■ funkce automatického vypnutí přístroje
 ■ zásobník na kávová zrnka 250 g
 ■ víko mlýnku uchovává aroma kávy
 ■ zásobník na kávovou sedlinu s kapacitou 
až 14 šálků/72h

 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
 ■ vodní filtr
 ■ automatická čistící a odvápňovací funkce
 ■ nastavitelná tvrdost vody
 ■ odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
 ■ síťový vypínač pro nulovou spotřebu
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ funkce úspory energie
 ■ funkce stand-by

 
OZNAČENÍ: ECAM 22.110.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399325050
SAP kód: 0132213067

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: Cena: 14 490,- Kč

OZNAČENÍ: ECAM 22.110.SB

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv) : 23,8 x 43 x 35,1 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399325067
SAP kód: 0132213068

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: Cena: 15 990,- Kč

ECAM 22.110.B

ECAM 22.110.SB
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ESAM 4500 Plnoautomatický kávovar se systémem IFD ESAM 4200.S ESAM 4000.B Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ patentovaný systém IFD Auto Cappuccino: pro perfektní cappuccino, caffé latte 
a latte macchiato = Cappuccino jedním stiskem

 ■ tlak 15 bar
 ■ tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ digitální displej v češtině
 ■ volba síly a množství kávy
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ možnost uložení daného výběru do paměti
 ■ nahřívač šálků
 ■ samočistící funkce
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků
 ■ jednoduchá údržba i manipulace – opět jen jedním stiskem tlačítka vyčistíte trysku 
od mléka

 ■ kapacita nádržky na vodu: 1,8 l
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM 4500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399322677
SAP kód: 0132215143

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 27 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ tlak 15 bar
 ■ velmi tichý ocelovy mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
 ■ nastavení hrubosti mletí
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ volba síly a množství kávy
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ speciální tryska na napěnění mléka
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ samočistící funkce
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků
 ■ jednoduchá údržba i manipulace
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM4000.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm
Hmotnost: 10 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324657
SAP kód: 0132212129

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 14 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ tlak 15 bar
 ■ velmi tichý ocelovy mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
 ■ nastavení hrubosti mletí
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ volba síly a množství kávy
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ speciální tryska na napěnění mléka
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ samočistící funkce
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků
 ■ jednoduchá údržba i manipulace
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM 4200.S

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm
Hmotnost: 10 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324640
SAP kód: 0132212128

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 16 990,- Kč
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ESAM 3200.S ESAM 3000.B Plnoautomatický kávovar

POPIS PRODUKTU:

 ■ tlak 15 bar
 ■ velmi tichý ocelovy mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
 ■ nastavení hrubosti mletí
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ volba síly a množství kávy
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ speciální tryska na napěnění mléka
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ samočistící funkce
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků
 ■ jednoduchá údržba i manipulace
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM 3000.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324626
SAP kód: 0132212125

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 13 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ tlak 15 bar
 ■ velmi tichý ocelovy mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
 ■ nastavení hrubosti mletí
 ■ vyjímatelná spařovací jednotka
 ■ lze použít mletou i zrnkovou kávu
 ■ volba síly a množství kávy
 ■ nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
 ■ speciální tryska na napěnění mléka
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ samočistící funkce
 ■ výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálků
 ■ jednoduchá údržba i manipulace
 ■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
 ■ vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
 ■ možnost připravit 2 šálky kávy současně
 ■ statistika počtu šálků

OZNAČENÍ: ESAM 3200.S

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm
Hmotnost 10,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324633
SAP kód: 0132212126

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 16 990,- Kč

BCO 410.1BCO 420.1 Kávovary – trojkombinace

POPIS PRODUKTU:

 ■ kombinovaný přístroj na espresso a překapávanou kávu s tlakem 15 barů 
nastavitelný proud páry

 ■ odkládací plocha na šálky

ESPRESSO
 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ držák filtru
 ■ lze použít mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
 ■ vypínač s kontrolkami
 ■ ECO systém automatického vypnutí

PŘEKAPÁVANÁ KÁVA
 ■ nahřívací plotýnka na konvici pro zachování ideální teploty již uvařené 
kávy

 ■ permanentní zlatý filtr ve tvaru V
 ■ kompletní přístup z přední části přístroje: přístroj lze otevřít zepředu, pro 
snadné použití a snadné doplnění vody a kávy

 ■ automatické zařízení proti odkapávání
 ■ kapacita 10 šálků

OZNAČENÍ: BCO 420.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 37,1 x 28,3 x 32,2 cm
Hmotnost: 7,1 kg
Příkon: 1750 W (800 + 900)
EAN kód: 8004399324923
SAP kód: 0132504016

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 490,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ kombinovaný přístroj na espresso a překapávanou kávu s tlakem 15 barů 
g nastavitelný proud páry

 ■ odkládací plocha na šálky

ESPRESSO
 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ držák filtru
 ■ lze použít mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
 ■ vypínač s kontrolkami
 ■ ECO systém automatického vypnutí

PŘEKAPÁVANÁ KÁVA
 ■ nahřívací plotýnka na konvici pro zachování ideální teploty již uvařené 
kávy

 ■ kompletní přístup z přední části přístroje: přístroj lze otevřít zepředu, pro 
snadné použití a snadné doplnění vody a kávy

 ■ automatické zařízení proti odkapávání
 ■ kapacita 10 šálků
 ■ papírový filtr

OZNAČENÍ: BCO 410.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 37,1 x 28,3 x 32,2 cm
Hmotnost: 5,9 kg
Příkon: 1750 W (800 + 900)
EAN kód: 8004399324916
SAP kód: 0132504017

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 4 790,- Kč

U všech takto označených kávovarů došlo 
ke snížení spotřeby elektrické energie.Všechny 
kávovary mají nově funkci úspory energie, 
stand-by režim a vypínač přívodu elektrické 
energie.
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Údržba automatických kávovarů

POPIS PRODUKTU:

Milk Clean je speciální čistič zbytků mléka
 ■ vhodný pro automatické a manuální čištění všech 
zbytků mléka u pěnících trysek i automatických 
systému pěnění

 ■ dezinfekční a antibakteriální
 ■ čistí bezpečně a důkladně, ale zároveň je šetrný 
k choulostivým povrchům

 ■ lze jej také použít pro čištění vnějších částí přístroje 
a to na všechny nečistoty rostlinného či živočišného 
původu

 ■ objem 250 ml

OZNAČENÍ: MILK CLEAN

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 5 x 5 x 19,5 cm
Hmotnost: 0,26 kg
EAN kód: 8004399324855
SAP kód: SER3013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 199,- Kč

EcoDecalk

POPIS PRODUKTU:

Ekologický odvápňovač
 ■ nový ekologický odvápňovací prostředek pro 
ještě účinnější odstranění vodního kamene uvnitř 
kávovarů

 ■ je vyroben z přírodních a vysoce kvalitních 
surových materiálů, které jsou biologicky 
odbouratelné a neznečišťují životní prostředí

 ■ vhodný pro všechny kávovary De’Longhi
 ■ objem: 500 ml
 ■ pro 5 cyklů odvápnění

OZNAČENÍ: EcoDecalk

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 8 x 8 x 19 cm
Hmotnost: 0,62 kg
EAN kód: 8004399329492
SAP kód: 5513296051

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 319,- Kč

DECC 500

POPIS PRODUKTU:

Vakuová dóza na zrnkovou kávu
 ■ jednoduchý bateriový systém pro uchování vždy čerstvé 
zrnkové kávy – stačí vložit baterie, nastavit vakuum, nasypat 
kávu a uzavřít víko pomocí rukojeti – cca za 1 minutu od 
uzavření je vakuové prostředí zprovozněno

 ■ vyjímatelná nádobka na kávu
 ■ kapacita: 1,5 l
 ■ napájení: 4 baterie typu AA

OZNAČENÍ: DECC 500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,5 x 15,5 x 22 cm
Hmotnost: 1 kg
EAN kód: 8004399325791
SAP kód: 5513290061

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 090,- Kč

POPIS PRODUKTU:

filtr na změkčení vody
 ■ pro přístroje ECAM, ETAM, ESAM 6600-6900, 
BCO 410, 420, 430, EC 820, 850, 860, EC 680 

OZNAČENÍ: DLS C002

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 3,8 x 7,3 x 16,5 cm
Hmotnost: 0,13 kg
EAN kód: 8004399327252
SAP kód: 5513292811

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 390,- Kč

POPIS PRODUKTU:

Sada pro údržbu automatických kávovarů
 ■ odvápňovač (2x100ml)
 ■ filtr na změkčení vody
 ■ utěrka z mikrovlákna
 ■ štěteček/Stěrka
 ■ kartáček
 ■ proužek na testování tvrdosti vody
 ■ návod na čištění a údržbu

OZNAČENÍ: DLS C004

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 29 x 25 x 5,5 cm
Hmotnost: 1,06 kg
EAN kód: 8004399327184
SAP kód: 5513292831

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 990,- Kč

DLS C004DLS C002 MILK CLEAN
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ENERGY CLASSES

IN ESPRESSO MACHINES

+

A*

with Eco-Mode ON

Better than
ENERGY CLASS

EC 850.M EC 820.B Pákové kávovary

POPIS PRODUKTU:

 ■ patentovaný systém „Cappuccino jedním stiskem“ – získáte skvělé 
cappuccino či latte macchiato připravené přímo do šálku

 ■ systém ohřevu s termoblokem
 ■ osvětlená tlačítka umožňující osobní nastavení oblíbené kávy
 ■ elektronicky kontrolovaná teplota
 ■ profesionální tlak 15 bar
 ■ tělo z nerezové oceli
 ■ lze použít mletou i porcovanou kávu 
(E.S.E. pody)

 ■ podsvícená tlačítka pro přípravu espressa (jednoho či dvou šálků), 
cappuccina nebo teplé vody pro snadnou a intuitivní přípravu

 ■ signalizace odvápnění
 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ nastavitelný prostor pro sklenici vysokou 
až 10 cm

 ■ speciální profesionální držák filtru na mletou kávu a pody s nástavcem na 
pěnu pro přípravu 1 či 2 šálků (dva filtry)

 ■ vypínač se světelnou kontrolkou
 ■ vyjímatelná nádobka na vodu: 1 l
 ■ vyjímatelná odkapávací miska s ukazatelem hladiny vody
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ proti odkapávací systém
 ■ energetická třída A

OZNAČENÍ: EC 850.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26,8 x 31 x 30,5 cm
Hmotnost: 7 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399325357
SAP kód: 0132109003

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 9 490,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ systém ohřevu s termoblokem
 ■ elektronicky kontrolovaná teplota
 ■ profesionální tlak 15 bar
 ■ černý lesklý povrch s chromovými detaily
 ■ lze použít mletou i porcovanou kávu (E.S.E. pody)
 ■ speciální profesionální držák filtru na mletou kávu a pody pro přípravu 1 či 
2 šálků (dva filtry)

 ■ nastavitelná tryska na cappuccino
 ■ signalizace odvápnění
 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ příkon presunout k technickym udajum
 ■ tlačítko stand-by umožní maximální úsporu energie
 ■ vypínač se světelnou kontrolkou
 ■ vyjímatelná nádobka na vodu 1 l
 ■ vyjímatelná odkapávací miska s ukazatelem hladiny vody
 ■ proti odkapávací systém
 ■ odkládací plocha na šálky
 ■ energetická třída A

OZNAČENÍ: EC 820.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26,8 x 31 x 32,5 cm
Hmotnost: 4,9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399325340
SAP kód: 0132104124

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 6 490,- Kč

Váháte mezi automatickým a pákovým espressem? 
Chcete si s přípravou vyhrát a přitom mít kávu jako z profesionálního stroje?
EC 850 M Vám umožní oboje díky zabudovanému termobloku! 
A navíc disponuje funkcí cappuccino jedním stiskem.

Sklenice Cappuccino Sklenice Latte macchiatoSklenice Espresso

POPIS PRODUKTU:

2 espresso skleničky

 ■ objem sklenice 60 ml
 ■ s dvojitými termo stěnami
 ■ borosilikátové sklo
 ■ ručně foukané
 ■ lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 espresso skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxvxh): 14 x 7 x 7 cm
Hmotnost: 0,17 kg
Počet sklenic v balení: 2
EAN kód: 8004399324787
SAP kód: 5513214591

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 299,- Kč

POPIS PRODUKTU:

2 cappuccino skleničky

 ■ objem sklenice 190 ml
 ■ s dvojitými termo stěnami
 ■ borosilikátové sklo
 ■ ručně foukané
 ■ lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 cappuccino skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxvxh): 19 x 10 x 10 cm
Hmotnost: 0,33 kg
Počet sklenic v balení: 2
EAN kód: 8004399324893
SAP kód: 5513214601

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 399,- Kč

POPIS PRODUKTU:

2 latte macchiato skleničky

 ■ objem sklenice 220 ml
 ■ s dvojitými termo stěnami
 ■ borosilikátové sklo
 ■ ručně foukané
 ■ lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 latte macchiato skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxvxh): 19 x 10 x 13 cm
Hmotnost: 0,38 kg
Počet sklenic v balení: 2
EAN kód: 8004399324794
SAP kód: 5513214611

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 499,- Kč
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www.dtest.cz

ITALIAN DESIGN

POPIS PRODUKTU:

 ■ ohřev vody termoblokem
 ■ úzké rozměry (pouhých 14,9 cm na šířku)
 ■ rychlé ohřívání
 ■ flow-stop funkce pro nastavení velikosti kávy
 ■ kontrolní panel s třemi osvětlenými tlačítky
 ■ pasivní nahřívač šálků
 ■ profesionální tlak 15 barů
 ■ kávovar může být použit pro mletou kávu 
a také pro E.S.E. pody

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového 
sítka, který zajistí perfektní promíchání kávy 
a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ tlačítko pro zapnutí a vypnutí s automatickým 
režimem stand-by pro šetrnější spotřebu energie 
po době, kdy nebyl používán

 ■ odvápňovací zvukový signál
 ■ profesionální držák filtru pro mletou kávu 
a pody s integrovaným zařízením pro bohatou 
pěnu na espresso a pro 1 nebo 2 šálky a E.S.E. 
pody

 ■ systém předehřívání znamená, že je kávovar 
vždy připraven k použití

 ■ tryska na napěnění mléka: mísí páru, vzduch 
a mléko a vytváří tak bohatou a krémovou pěnu 
pro perfektní cappuccino

 ■ možnost připravit horkou vodu
 ■ vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,2 l
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka s ukazatelem 
hladiny vody

 ■ systém proti odkapávání
 ■ odkládací prostor na šálky
 ■ může být použit vodní filtr

OZNAČENÍ: EC 680.M, EC 680.BK, EC 680.R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 14,9 x 33 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1450 W

EC 680.M
EAN kód: 8004399327603
SAP kód: 0132106095
EC 680.BK
EAN kód: 8004399328075
SAP kód: 0132106097
EC 680.R
EAN kód: 8004399328068
SAP kód: 0132106096

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

Pákové kávovaryEC 680.M, EC 680.BK, EC 680.R

Průlomový design
Jednoduché a moderní tvary utváří nejužší design 

na trhu s šířkou pouhých 14,9 cm.

Profesionální 
vzhled a pocit
Kovové tělo, detaily z chromu a profesionální 

držák na filtr připomínají tradiční způsob přípravy 

espressa baristou.

Vysoký výkon
Kávovar je vybaven termoblokem a elektronikou, 

aby zajistil potřebný výkon, kvalitu a zároveň 

jednoduché použití.
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EC 271.B

POPIS PRODUKTU:

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ vhodný na mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
 ■ tlak čerpadla 15 barů
 ■ zásobník na vodu 1 l
 ■ „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného 
proudu páry

 ■ jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se světelnými kontrolkami
 ■ 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: EC 271.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 20,8 x 30,5 x 32,5 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1050 W
EAN kód: 8004399327405
SAP kód: 0132103093

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 490,- Kč

Speciální „disco crema“ pro 
hustou pěnu na espressu.

Kávovary – s čerpadlem na 15 barEC 156

POPIS PRODUKTU:

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní 
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ vhodný na mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
 ■ tlak čerpadla 15 barů
 ■ zásobník na vodu 1 l
 ■ „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného 
proudu páry

 ■ jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se světelnými kontrolkami
 ■ 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: EC 156

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19 x 24 x 29 cm
Hmotnost: 3 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327337
SAP kód: 0132104134

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

Speciální „disco crema“ pro 
hustou pěnu na espressu.

EC 7.1EC 9.1

POPIS PRODUKTU:

 ■ parní kávovar
 ■ kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
 ■ bezpečnostní uzávěr zamezující náhodnému 
otevření

 ■ vypínač se světelnou signalizací
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ ECO funkce automatického vypnutí
 ■ barva modrá (ilustrační foto)

OZNAČENÍ: EC 5.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30,5 x 25,5 x 30 cm
Hmotnost: 1,6 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327412
SAP kód: 0132001022

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 690,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ parní kávovar
 ■ „Vario System“ pro výběr silnější či slabší kávy
 ■ „Cappuccino System“: tryska na napěnění 
mléka pomocí nastavitelného proudu páry

 ■ kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
 ■ exkluzivní bezpečnostní uzávěr zabraňující 
náhodnému otevření

 ■ vypínač se světelnou signalizací
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ ECO funkce automatického vypnutí
 ■ barva tmavě modrá

OZNAČENÍ: EC 7.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30,5 x 25,5 x 30 cm
Hmotnost: 1,6 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327436
SAP kód: 0132002049

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 790,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ parní kávovar
 ■ IFD SYSTÉM: speciální automatický zásobník 
napěněného mléka – mléko se nalije přímo 
do nádržky, kde se směšuje pára, vzduch a mléko, 
a do šálků již vtéká hotová našlehaná hustá mléčná 
pěna

 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
 ■ bezpečnostní uzávěr
 ■ systém „Vario“ pro regulaci síly kávy
 ■ adaptér pro dva šálky
 ■ patentovaný bezpečnostní uzávěr De’Longhi
 ■ ECO funkce automatického vypnutí
 ■ barva modrá

OZNAČENÍ: EC 9.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 26 x 29 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327450
SAP kód: 0132007048

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 690,- Kč

Kávovary – parní modely 
– tlak 3,5 barEC 5.1
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KG 89 KG 49 Mlýnek na kávu

Nastavení počtu šálků umožní nastavit množství umleté kávy od 2 - 12 šálků.
Nastavení hrubosti mletí: vždy si vyberete perfektní stupeň mletí.

POPIS PRODUKTU:

 ■ profesionální mlýnek na kávu s ocelovými kameny
 ■ možnost nastavení stupně mletí, od jemného po hrubé
 ■ až na 12 šálků kávy
 ■ tlačítko na vypnutí/zapnutí
 ■ nastavení množství šálků
 ■ nádobka na zrnkovou kávu s kapacitou 120 g
 ■ průhledná nádobka na zrnka s kontrolkou
 ■ průhledná a vyjímatelná nádobka na pomletou kávu
 ■ integrovaný prostor pro kabel
 ■ plastové tělo s nerezovými částmi
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KG 89

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 3 x 16x 26 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324558
SAP kód: 0177111026

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 190,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ elektrický mlýnek na kávu
 ■ mletí systémem stisku – stroj mele pouze pokud držíte tlačítko
 ■ nerezové nože pro mletí jsou odolné a mají dlouhou životnost
 ■ umele kávu až pro 12 šálků
 ■ nastavení množství šálků
 ■ nastavení mletí umožní pomletí od hrubého přes střední až po jemné – 
signalizované třemi světelnými kontrolkami

 ■ kapacita nádobky na zrnka 90 g
 ■ uzavíratelný prostor pro kabel
 ■ průhledný a odnímatelný zásobník na zrnka
 ■ plastové tělo
 ■ integrovaný štěteček na čištění
 ■ gumové nožičky pro stabilní a snadné mletí

OZNAČENÍ: KG 49

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 11 x 13 x 25 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 170 W
EAN kód: 8004399324503
SAP kód: 0177111022

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 690,- Kč

EMKP 63 EMKM 6 Kávovary – tradiční moka káva

POPIS PRODUKTU:

 ■ automatické vypínání: vypíná přístroj automaticky po 30 minutách,
 ■ proto se káva nepřevařuje
 ■ systém „KEEP–WARM“ – uchování teplé kávy po dobu 30 minut
 ■ základna studená na dotek
 ■ základna otočná o 360°
 ■ spínač ON/OFF s kontrolkami provozu
 ■ ergonomická rukojeť, studená na dotek
 ■ adaptér filtru umožňuje volit přípravu 3 nebo 6 šálků kávy
 ■ základna otočná o 360°

OZNAČENÍ: EMKM 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 12,2 x 18,5 x 23,5 cm
Hmotnost: 0,92 kg
Příkon: 450 W
EAN kód: 8004399327207
SAP kód: 0132036006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 190,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ digitální časový spínač, možnost naprogramování na 24 hod
 ■ automatické vypínání: moka se vypne automaticky
 ■ systém „KEEP–WARM“ – uchování teplé kávy po dobu 30 minut
 ■ funkce pro přípravu ječmenné kávy se speciálním filtrem
 ■ nádoba na kávu a uzávěr
 ■ studená spodní část: díky které můžete konvici položit na každý druh 
povrchu

 ■ adaptér filtru umožňuje volit přípravu 3 nebo 6 šálků kávy
 ■ základna otočná o 360°

OZNAČENÍ: EMKP 63

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 12,2 x18,5 x 23,5 cm
Hmotnost: 0,92 kg
Příkon: 450 W
EAN kód: 8004399327221
SAP kód: 0132036005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 790,- Kč
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POPIS PRODUKTU:

 ■ překapávač na kávu
 ■ objem až 10 šálků
 ■ skleněná konvice
 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje 
konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy

 ■ permanentní nylonový filtr
 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 2.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 35 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327108
SAP kód: 0132301076

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ překapávač na kávu
 ■ objem až 10 šálků
 ■ skleněná konvice
 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje 
konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy

 ■ permanentní nylonový filtr
 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 2.1 B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 35 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327115
SAP kód: 0132301075

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ překapávač na kávu
 ■ programovatelný časovač s displejem
 ■ objem: až 10 šálků
 ■ skleněná konvice
 ■ elektronické řízení
 ■ ukazatel hladiny vody na obou stranách přístroje
 ■ jednoduché použití
 ■ zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje 
konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy

 ■ permanentní nylonový filtr
 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 4.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 3 5 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327122
SAP kód: 0132310037

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 090,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ překapávač na kávu z řady Icona
 ■ ECO funkce s automatickým vypnutím po 40 minutách
 ■ kapacita: 10 šálků
 ■ nahřívací plotna pro udržení kávy teplé
 ■ vyjímatelný filtr ve tvaru „V“
 ■ prémiová skleněná karafa
 ■ manuální ovládání

OZNAČENÍ: ICMO 210.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x 27,4 x 34,6 cm
Hmotnost: 2,2 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399328006
SAP kód: 0132301092

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 390,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ překapávač na kávu z řady Icona
 ■ ECO funkce s automatickým vypnutím po 40 minutách
 ■ kapacita: 10 šálků
 ■ nahřívací plotna pro udržení kávy teplé
 ■ vyjímatelný filtr ve tvaru „V“
 ■ prémiová skleněná karafa
 ■ manuální ovládání

OZNAČENÍ: ICMO 210.R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x2 7,4 x 34,6 cm
Hmotnost: 2,2 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399328013
SAP kód: 0132301093

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 390,- Kč

ICM 2.1 ICM 2.1 BICM 4.1ICMO 210.RICMO 210.BK Kávovary – překapávače Kávovary – překapávače

Další produkty z řady Icona na str. 46 - 47
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Espresso Classic 100% ArabicaKáva De’Longhi Káva De’Longhi

De’Longhi Espresso 100% Arabica
Výběr kávových zrnek z těch nejlepších odrůd kávy 
Arabica speciálně pro De’Longhi.
Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou si 
uchovávají své aroma a díky tomu je z nich možné 
připravit lahodné espresso s bohatou kompaktní cremou.

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm
Hmotnost: 212 g
EAN kód: 8002200146702
SAP kód: 5513290231

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
189,- Kč

ESPRESSO CLASSIC
Objevte lahodnou chuť a svůdnou rozkoš kávy De’Longhi. 
Espresso Classic: nepřekonatelná směs (60% Robusta, 40% 
Arabica) s intenzivním aroma a plnou chutí těch nejlepších 
jihoamerických káv.

De’Longhi Espresso Classic
Vynikající směs kávových zrnek pečlivě vybíraná 
speciálně pro De’Longhi.
Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou 
si uchovávají své aroma a díky tomu je z nich možné 
připravit lahodné espresso s bohatou kompaktní cremou.

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm
Hmotnost: 1000 g
EAN Kód: 8002200140458
SAP kód: 5513215201

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
590,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm
Hmotnost: 212 g
EAN kód: 8002200146719
SAP kód: 5513290241

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
169,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm
Hmotnost: 250 g
EAN Kód: 8002200109219
SAP kód: 5513290551

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
179,- Kč

100% ARABICA
Nejlepší druhy kávy Arabica vybrané přímo v místě původu: 
směs jemné chuti, složená výhradně z nejjemnějších druhů 
kávy Arabica z náhorních planin Střední a Jižní Ameriky.
Dokonalé pražení zdůrazňuje její svěží chuť a pronikavé 
aroma s nádechem květin.

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm
Hmotnost: 1000 g
EAN Kód: 8002200140465
SAP kód: 5513215211

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
690,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm
Hmotnost: 250 g
EAN Kód: 8002200109226
SAP kód: 5513290541

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
199,- Kč
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De’Longhi snídaňové kolekce jsou vyjádřením našeho designu a stylu.
Umění a italský životní styl jsou neustále na pozadí výrobků De’Longhi 
a projevují se ve snídaňových kolekcích, které tak nabízí v mnoha ohledech zcela 
nový přístup k designovému vybavení kuchyně.

Podívejte se, jak snídaňové kolekce De‘Longhi ožijí ve vaší kuchyni.
Stáhněte si aplikaci „Snídaňové kolekce De’Longhi“ pro rozšířenou realitu snídaňových 
kolekcí a marker. Dostupná pro mobilní telefony a tablety s iOS a Androidem

Jak to funguje:

De’Longhi Kuchyně

Navrhněte si svůj snídaňový zážitek!

Stáhněte si  
BEZPLATNOU APLIKACI  

a vytiskněte si marker

Namiřte svoje  
 zařízení na marker

Pozorujte produkty, 
které ve vaší  
kuchyni ožijí

Pořiďte screenshot 
a sdílejte ho
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Scultura je syntézou italského designu, kultury, 

elegance a životního stylu. Nadčasový 

design v zářivém provedení ušlechtilého kovu 

a tvarované pryskyřice doplňují vysoce lesklé 

chromové detaily. Nová osobitá edice ve 

4 luxusních kovových odstínech, které doplní 

každý domov nejen o vysoce kvalitní spotřebič, 

ale i umělecké dílo, které můžete obdivovat po 

celý den.

POPIS PRODUKTU:

 ■ 4 plátkový toustovač
 ■ jedinečný kovový povrch s vysokým 
leskem pryskyřice a chromovými 
detaily

 ■ elektronické ovládání: ohřev, 
rozmrazení, bagel a zrušení

 ■ všechny funkce vybaveny neonovým 
indikátorem

 ■ poloha pro výrazné vysunutí pečiva
 ■ postupné, elektronicky řízené 
opékání

 ■ zvláště hluboké zásobníky na 
drobečky

POPIS PRODUKTU:

 ■ 2 plátkový toustovač
 ■ jedinečný kovový povrch s vysokým 
leskem pryskyřice a chromovými 
detaily

 ■ elektronické ovládání: ohřev, 
rozmrazení, bagel a zrušení

 ■ všechny funkce vybaveny neonovým 
indikátorem

 ■ poloha pro výrazné vysunutí pečiva
 ■ postupné, elektronicky řízené 
opékání

 ■ zvláště hluboké zásobníky na 
drobečky

 ■ součástí balení je i mřížka na 
opékání

POPIS PRODUKTU:

 ■ pákový kávovar
 ■ exkluzivní prvky z nerezové oceli
 ■ jedinečný povrch s vysokým leskem 
pryskyřice a chromovými detaily

 ■ Cappuccino systém: mísí páru, 
vzduch a mléko a vytváří bohatou, 
krémovou pěnu pro skvělé 
cappuccino

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk 
u kávového sítka, ktery zajistí 
perfektní promíchání kávy a tím 
zajistí hustou a bohatou pěnu na 
espressu

 ■ lze použít buď mletou kávu  
(1 či 2 šálky) nebo porcovanou 
kávu (E.S.E pody)

 ■ nahřívač šálků
 ■ knoflík pro regulaci výdeje páry
 ■ čerpadlo s tlakem 15 barů
 ■ kapacita nádržky na vodu: 1,4 l
 ■ 2 samostatné termostaty pro 
kontrolu teploty vody a páry

 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka

POPIS PRODUKTU:

 ■ rychovarná konvice
 ■ exkluzivní prvky z nerezové oceli
 ■ jedinečný kovový povrch s vysokým 
leskem pryskyřice a chromovými 
detaily

 ■ objem: 1,5 l
 ■ 360° otočná základna
 ■ odpojitelná základna pro pohodlí 
bez kabelů

 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ skrytý plochý topný prvek 
z nerezové oceli

 ■ 3stupňová ochrana k zajištění 
bezpečnosti: 
- automatické vypnutí po přivedení 
vody k varu; 
- tepelné odpojení; 
- automatické vypnutí při sejmutí 
konvice ze základny

KBZ 2001.W ECZ 351.WCTZ 2103.WCTZ 4003.WSnídaňová řada Scultura

Zinc White
(W)

Bronze Beige
(BG)

Steel Grey 
(GY)

Carbon Black
(BK)

Aplikace „Snídaňové 
kolekce De’Longhi“ pro 

rozšířenou realitu
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KBZ 2001.BG KBZ 2001.BKECZ 351.BG ECZ 351.BKCTZ 2103.BG CTZ 2103.BKCTZ 4003.BG CTZ 4003.BK

OZNAČENÍ: CTZ 4003.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761384
SAP kód: 0176141841

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 3 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 4003.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761391
SAP kód: 0176141842

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 3 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761612
SAP kód: 0176128501

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761629
SAP kód: 0176128502

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 490,- Kč

OZNAČENÍ: ECZ 351.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327634
SAP kód: 0132103099

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 5 790,- Kč

OZNAČENÍ: ECZ 351.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327634
SAP kód: 0132103101

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 5 790,- Kč

OZNAČENÍ: KBZ 2001.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772038
SAP kód: 0210110007

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 990,- Kč

OZNAČENÍ: KBZ 2001.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772045
SAP kód: 0210110008

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 990,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 4003.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní 
balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761407
SAP kód: 0176141843

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ 
CENA S DPH: 3 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 4003.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761377
SAP kód: 0176141840

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 3 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761636
SAP kód: 0176128503

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 490,- Kč

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761605
SAP kód: 0176128500

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 490,- Kč

OZNAČENÍ: ECZ 351.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní 
balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327641
SAP kód: 0132103100

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ 
CENA S DPH: 5 790,- Kč

OZNAČENÍ: ECZ 351.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327665
SAP kód: 0132103102

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 5 790,- Kč

OZNAČENÍ: KBZ 2001.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772052
SAP kód: 0210110009

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 990,- Kč

OZNAČENÍ: KBZ 2001. BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772021
SAP kód: 0210110006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA 
S DPH: 2 990,- Kč

KBZ 2001.W KBZ 2001.GYECZ 351.W ECZ 351.GYCTZ 2103.W CTZ 2103.GYCTZ 4003.W CTZ 4003.GY
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ITALIAN DESIGN

Icona VintageSnídaňová řada Icona Vintage

Ikona jako ikona italského designu, elegance 

a životního stylu. Vintage jako atribut definující 

kvalitu a hodnotu objektu z minulosti, který 

se stal objektem kultovním. Jinými slovy 

„ikonickým“. Elegance, důmysl a retro design – 

předměty minulosti ožily v 4 nových výjimečných 

edicích Icona, v nichž se snoubí minulost 

a současnost, a s nimiž je vnášen nový život do 

srdce každého domova.

černá
(BK)

béžová
(BG)

zelená 
(GR)

azurová
(AZ)

POPIS PRODUKTU:

 ■ pákový kávovar s tlakem 15 bar
 ■ kovové lakované tělo
 ■ „Cappuccino systém“ – integrovaná tryska pro 
napěnění mléka

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, 
ktery zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí 
hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ lze použít mletou kávu i tzv. E.S.E. pody
 ■ tlačítko pro automatické vypnutí
 ■ 3 speciální kávové filtry s dvojitou stěnou 
pro ještě profesionálnější výsledky

 ■ 2 oddělené termostaty pro kontrolu teploty vody 
a páry

 ■ ECO funkce automatického vypnutí
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ kapacita nádržky na vodu: 1,4 l

OZNAČENÍ: ECOV 311.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 38 x 33 x 25,5 cm
Hmotnost: 4,1 kg
Příkon: 1100 W
ECOV 311.BK EAN kód: 8004399327368 
SAP kód: 0132106083
ECOV 311.BG EAN kód: 8004399327375 
SAP kód: 0132106084
ECOV 311.GR EAN kód: 8004399327399 
SAP kód: 0132106086
ECOV 311.AZ EAN kód: 8004399327382 
SAP kód: 0132106085

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 790,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ kovová rychlovarná konvice se skrytým topným 
tělesem

 ■ kapacita: 1,7 l
 ■ základna otočná o 360 °C
 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ vyjímatelný a omyvatelný vodní filtr
 ■ 3 stupně ochrany: 
- automatické vypnutí při varu 
- automatické vypnutí, pokud není konvice správně 
usazena na základnu 
- automatické vypnutí při přehřátí

 ■ skladovatelný kabel
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KBOV 2001.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 27 x 18 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
KBOV 2001.BK EAN kód: 8004399771956 
SAP kód: 0210110026
KBOV 2001.BG EAN kód: 8004399771970 
SAP kód: 0210110028
KBOV 2001.GR EAN kód: 8004399771987 
SAP kód: 0210110029
KBOV 2001.AZ EAN kód: 8004399771994 
SAP kód: 0210110030

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 790,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ 2 plátkový toustovač
 ■ kovové lakované tělo
 ■ 4 funkce: opékání, rozmrazování, opékání z jedné 
strany a funkce stop

 ■ všechny funkce s neonovým podsvícením
 ■ pozice „extra zdvih“
 ■ extrémně hluboký tácek na drobky 
se systémem „otevírání stiskem“

 ■ protiskluzové nožičky
 ■ dodáváno s mřížkou na opékání

OZNAČENÍ: CTOV 2103.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 32 x 20,5 x 18,5 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
CTOV 2103.BK EAN kód: 8004399761315 
SAP kód: 0176129059
CTOV 2103.BG EAN kód: 8004399761322 
SAP kód: 0176129060
CTOV 2103.GR EAN kód: 8004399761346 
SAP kód: 0176129062
CTOV 2103.AZ EAN kód: 8004399761339 
SAP kód: 0176129061

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 490,- Kč

Aplikace „Snídaňové 
kolekce De’Longhi“ pro 

rozšířenou realitu

46 4746



POPIS PRODUKTU:

 ■ kovová rychlovarná konvice se skrytým topným tělesem
 ■ kapacita na 1,7 litru
 ■ základna otočná o 360°
 ■ lakovaný vnější povrch
 ■ 3 stupně ochrany: 
- automatické vypnutí při varu 
- automatické vypnutí při přehřátí 
- automatické vypnutí pokud není konvice správně 
usazena na základnu

 ■ vyjímatelný filtr proti vodnímu kameni
 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ nastavitelná délka kabelu
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KBO 2001.B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 23 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W

OZNAČENÍ EAN kód SAP kód
KBO 2001.B: 8004399771567 0210110011
KBO 2001.W: 8004399771550 0210110012
KBO 2001.BK: 8004399771543 0210110010
KBO 2001.R: 8004399771574 0210110013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 490,- Kč

Luxusní řada kovových spotřebičů s lakovaným 

tělem a chromovými detaily.

Italská vášeň pro elegantní design, cit pro barvu 

a technologické inovace kombinované 

s nejstylovější řadou od De’Longhi.

De’Longhi Icona dodává nádech kreativity 

a elegance kuchyňským spotřebičům. Vysoký lesk 

a nádherné zakřivení této kolekce s jejím retro 

designem z 50.let přeměňují snídani v momenty 

ryzího požitku.

bílá
(W)

černá
(BK)

modrá 
(B)

červená
(R)

POPIS PRODUKTU:

 ■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, 
ktery zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí 
hustou a bohatou pěnu na espressu

 ■ tlak čerpadla 15 barů
 ■ integrovaný nahřívač šálků
 ■ nádrž na vodu o objemu 1,4 litru
 ■ „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka 
pomocí nastavitelného 
proudu páry

 ■ jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se 
světelnými kontrolkami

 ■ 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
 ■ vyjímatelná odkapávací mřížka
 ■ držák na kávu k použití mleté kávy i porcované kávy 
(tzv. E.S.E. pody)

 ■ ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ECO 311 B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 26 x 30 cm
Hmotnost: 3,65 kg
Příkon: 1050 W

OZNAČENÍ EAN kód SAP kód
ECO 311.B: 8004399326750 0132106079
ECO 311.W: 8004399326767 0132106080
ECO 311.BK: 8004399326743 0132106078
ECO 311.R: 8004399326774 0132106081

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 490,- Kč

POPIS PRODUKTU:

g kovový toustovač na 2 plátky
g vysoce lesklé tělo přístroje s chromovanými detaily
g 4 funkce: opékání, rozmrazování, funkce stop 

a opékání jen z jedné strany
g všechny funkce s neonovým podsvícením
g pozice „extra zdvih” umožňující jednoduché 

vyjímání malých krajíčků
g nastavitelný stupeň opékání
g tácek na drobečky se systémem „otvírání stiskem“
g protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: CTO 2003 B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 32 x 20,5 cm

Hmotnost: 2 kg

Příkon: 900 W

Rozměry balení: 23 x 24 x 36

OZNAČENÍ EAN kód SAP kód
CTO 2003.B: 8004399760998 0230120032
CTO 2003.W: 8004399760950 0230120033
CTO 2003.BK: 8004399760943 0230120031
CTO 2003.R: 8004399761001 0230120034

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 190,- Kč

Transparentní vyjímatelná
nádobka na vodu 
s kapacitou 1,4 l.

„Cappuccino System“
Tryska na napěnění mléka
pomocí nastavitelného 
proudu páry.

Držák na kávu
k použití mleté kávy
i porcované kávy
(tzv. E.S.E. pody)

KBO 2001.W, BK, B, R ECO 311.W, BK, B, R CTO 2003.W, BK, B, R

Další produkty z řady Icona na str. 34.

Aplikace „Snídaňové 
kolekce De’Longhi“ pro 

rozšířenou realitu
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Vyvíjíme kuchyňské spotřebiče s vášní a necháváme se přitom inspirovat 
bohatou tradicí italské kuchyně a rodinnými hodnotami.

Naše produkty jsou výjimečné pro svůj výkon a neotřelá řešení, 
která umožňují vychutnávat si jejich používání s radostí.

Splňujeme potřeby různých kultur a domácího prostředí tak, 
aby se naše produkty perfektně hodily do jakékoli kuchyně na světě.

De’Longhi kuchyně
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De’Longhi Recipe Book

EO 241250.M

POPIS PRODUKTU:

 ■ elektrická pečící trouba s kontrolním panelem s LCD displejem, pro snadné 
použití

 ■ se 7 funkcemi: pečení, grilování, rozmrazování, udržování v teple, 
horkovzdušným prouděním a speciálním programem na pizzu a sušenky  
- 3 topná tělesa: horní, spodní a boční spirála

 ■ kapacita 24 l
 ■ časovač na 120 minut s automatickým vypnutím
 ■ nastavitelný termostat od 80 - 220°C
 ■ dvojité sklo ve dvířkách pro minimalizaci tepelných ztrát
 ■ vnitřní dutina trouby je s nepřilnavým povrchem pro větší odolnost 
a snadnější čištění

 ■ světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces pečení
 ■ příslušenství: miska na drobky, 2 mřížky na pečení, pečící plech, pečící 
plech na pizzu

 
OZNAČENÍ: EO 241250.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 48,5 x 44,5 x 30,5 cm
Hmotnost: 11,5 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399181885
SAP kód: 0118873301

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
7 990,- Kč

Pečící elektrické trouby

Dokonalost až do nejmenšího detailu.  

Elektrická trouba De‘Longhi přináší 

profesionální výkon do Vašeho domova. 

Jednoduché a snadno použitelné funkce pro 

přípravu pokrmů společně s důmyslnou varnou 

technologií nabízejí ještě profesionálnější 

a vynikající výsledky vaření.

De‘Longhi Recipe Book
mobilní aplikace
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DO 32852

POPIS PRODUKTU:

 ■ nová digitální pečící trouba s 10 funkcemi: teplovzdušné proudění, tradiční 
pečení, grilování, gratinování, ventilátor, grilování+rotisserie, udržování 
pokrmů v teple, rozmrazování, funkce pizza a sušenky

 ■ nová funkce Rotisserie: rotující gril pro grilování kuřat
 ■ digitální displej pro jednoduché ovládání všech funkcí
 ■ dutina je smaltována exkluzivním materiálem Durastone II pro větší 
odolnost a snadnější čištění

 ■ díky kombinaci 3 topných těles (horní, dolní a boční) a ventilátoru zajišťuje 
rovnoměrnou distribuci tepla a redukuje čas potřebný k přípravě pokrmů

 ■ kapacita: 32 l
 ■ dvojité sklo ve dvířkách trouby pro minimalizaci teplených ztrát
 ■ světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
 ■ smaltovaná vnitřní část trouby pro snadnější čištění
 ■ časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
 ■ regulovatelný termostat: 60 - 220 °C
 ■ příslušenství: 2 rošty, 1 rošt na grilování kuřat, smaltovaný pečicí plech

 
OZNAČENÍ: DO 32852

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 53 x 45 x 34 cm
Hmotnost: 16,2 kg
Příkon: 2200 W
EAN kód: 8004399181946
SAP kód: 0118893500

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
8 390,- Kč

EO 32852

POPIS PRODUKTU:

 ■ nová trouba s rotujícím grilem pro grilování kuřat
 ■ nové funkce: proudění horkého vzduchu a gratinování
 ■ kapacita 32 l
 ■ 7 funkcí: pečení horkým vzduchem, tradiční pečení, grilování, gratinování, 
rotující gril, rozmrazování, udržení pokrmů v teple

 ■ dvojité sklo ve dveřích trouby
 ■ světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
 ■ časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
 ■ možnost regulace termostatu od 80 do 220 °C
 ■ světelná kontrolka připravenosti trouby
 ■ příslušenství: 2 rošty, smaltovaný pečicí plech, zařízení na otočný gril pro 
přípravu kuřat

OZNAČENÍ: EO 32852

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 53 x 34 x 45 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Příkon: 2200 W
EAN kód: 8004399180109
SAP kód: 0118493502

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
6 990,- Kč

EO 12562.BK

POPIS PRODUKTU:

 ■ nová pečicí trouba s 5 funkcemi: teplovzdušné proudění, tradiční pečení, 
grilování, rozmrazování, udržování pokrmů v teple/pomalé pečení

 ■ díky kombinaci dvou topných těles (horní a dolní) a ventilátoru zajišťuje 
rovnoměrnou distribuci tepla a redukuje čas potřebný k přípravě pokrmů

 ■ celokovové tělo s teflonovým vnitřním povrchem
 ■ kapacita: 12 l
 ■ dvojité sklo ve dvířkách trouby pro minimalizaci tepelných ztrát
 ■ světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
 ■ časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
 ■ regulovatelný termostat: 60 - 220 °C
 ■ příslušenství: 2 chromované rošty, 1 teflonový pečicí plech

OZNAČENÍ: EO12562.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 49,7 x 37,6 x 29,2 cm
Hmotnost: 8,1 kg
Příkon: 1400 W
EAN kód: 8004399180727
SAP kód: 0118442317

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 790,- Kč

EO 2475

POPIS PRODUKTU:

 ■ nová trouba s funkcí gratinování a horkovzdušným prouděním
 ■ kapacita 24 l
 ■ 7 funkcí: pečení, grilování, pomalé vaření, udržení pokrmů v teple, pečení 
horkým vzduchem, gratinování, rozmrazování

 ■ ruční ovládání s časovačem na 120 minut
 ■ nastavitelný termostat od 80 do 220 °C
 ■ automatické vypnutí a zvukový signál, světelná signalizace připravenosti 
trouby

 ■ světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
 ■ příslušenství: rošt, miska na drobky, 
pečicí plech

OZNAČENÍ: EO 2475

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 48,5x30,5x43 cm
Hmotnost: 10 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399181816
SAP kód: 0118473300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 490,- Kč

Pečící elektrické trouby Pečící elektrické trouby

Otočný gril pro přípravu kuřatOtočný gril pro přípravu kuřat Gratinování

54 55



Kontaktní grily

OZNAČENÍ: CGH 912

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 35x33x16,5 cm
Hmotnost: 5,7 kg
Příkon: 1500 W
EAN kód: 8004399790520
SAP kód: 0179415013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 490,- Kč

OZNAČENÍ: CGH 910

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 35x33x16,5 cm
Hmotnost: 4,9 kg
Příkon:1500 W
EAN kód: 8004399790506
SAP kód: 0179415012

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 190,- Kč

CGH 912, CGH 910

POPIS PRODUKTU:

 ■ nepřilnavý povrch grilovacích plotýnek; prostorný povrch pro grilování: 
(23 x 29 cm) při úplném rozevření grilu je plocha zvětšena dvojnásobně 
na 46 x 29 cm, ideální pro rodiny

 ■ nastavitelná teplota v rozmezí 100 °C - 230 °C
 ■ výkon: 1500 W
 ■ CGH 912 - 2 sady grilovacích plotýnek s nepřilnavým povrchem  
(žebrované a hladké)

 ■ CGH 910 - 1 sada grilovacích plotýnek s nepřilnavým povrchem 
(žebrované)

 ■ vyjímatelné plotýnky
 ■ 2 rozdílné funkce/grilovací pozice: 
- „kontaktní“: rychlá příprava hamburgerů, sendvičů, toustů, kuřecího 
masa a zeleniny 
- „barbecue“: gril může být rozevřen do zcela otevřené polohy pro dvojité 
zvětšení grilovacího povrchu pro přípravu masa a ryb (steaky, kotlety, 
párky, losos, atd.)

 ■ „perfektní systém pro odstranění přebytečného oleje“: usnadňuje odvod 
přebytečného tuku pro 100% zdravé grilování bez oleje navíc

 ■ jednoduché čištění: plotýnky mohou být omývány v myčce

CGH 912
2 sady plotýnek
(žebrované a hladké)

CGH 910
1 sada plotýnek
(žebrované)

CG 196.BK

POPIS PRODUKTU:

 ■ 3 ROZDÍLNÉ POLOHY pro grilování:
 ■ KONTAKTNÍ POZICE: pro rychlou přípravu hamburgerů, 
sendvičů a kuřat

 ■ GRILOVACÍ POZICE: vrchní plotna je mírně zvednutá pro 
přípravu pizzy nebo ryb

 ■ BARBECUE POZICE: gril lze zcela otevřít a tím 
zdvojnásobit grilovací plochu

 ■ vyjímatelné plotny s nepřilnavým povrchem omyvatelné 
v myčce

 ■ rozměry ploten 30,1 x 21,1
 ■ nastavitelný termostat se světelnou kontrolkou
 ■ bezpečnostní mikro vypínač
 ■ držadla chladná na dotek
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: CG 196.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 38 x 13 x 33 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1600 W
EAN kód: 8004399790179
SAP kód: 0179106005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 790,- Kč

BGR 510 Grily

POPIS PRODUKTU:

 ■ rozměrná (38 x 24 cm) plotýnka z litého hliníku 
s dlouhou životností

 ■ oboustranná plotýnka:
 ■ ŽEBROVANÁ PLOTÝNKA – perfektní pro grilování 
hamburgerů, steaků, kuřecích plátků, klobás apod

 ■ HLADKÁ PLOTÝNKA – perfektní pro přípravu výtečné 
snídaně – toastů, slaniny, vajec apod

 ■ zasunovací napájecí kabel, který rozvádí teplo rychle 
a rovnoměrně

 ■ tác pro sběr přebytečného tuku lze snadno vyjmout 
a vyčistit

 ■ nepřilnavý povrch pro rychlou a snadnou údržbu
 ■ držadla po obou stranách zůstávají chladná
 ■ bezpečnostní mikro vypínač
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: BGR 510

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 50 x 30 x 11 cm
Hmotnost: 3 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399260603
SAP kód: 0126120105

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 490,- Kč

BG 410

POPIS PRODUKTU:

 ■ nový elektrický gril s plotýnkou (31x30) z litého hliníku 
a kompaktními rozměry

 ■ žebrovaná grilovací plocha
 ■ plotýnka ve tvaru „V“ pro snadný odtok přebytečného 
tuku

 ■ vestavěná a vyjímtelná nádobka na přebytečný tuk 
pro snadné mytí v myčce

 ■ nastavitelný a vyjímatelný termostat
 ■ bezpečnostní vypínač
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: BG 410

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 47,5 x 34,3 x 9 cm
Hmotnost: 3,92 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399260597
SAP kód: 0126118102

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 590,- Kč
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F27201 Fritéza

POPIS PRODUKTU:

 ■ jednoduchý fritovací hrnec, hranatý
 ■ kapacita jídla: 1 kg
 ■ kapacita oleje: 2 l
 ■ průhledové okénko ke kontrole smažení
 ■ studené stěny „COOL-TOUCH“ jsou zajištěny cirkulací vzduchu mezi vnitřní 
nádobou a vnějšími stěnami

 ■ termostat s možností nastavení 150 - 190 °C
 ■ protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: F27201

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26,5 x 32,5 x 22,5 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252011
SAP kód: 0125010504

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 690,- Kč

F28311.W1

POPIS PRODUKTU:

 ■ patentovaný „Easy Clean Systém“ pro snadné vypouštění oleje
 ■ nastavitelný termostat pro nejvhodnější teplotu na smažení ryb, zeleniny, 
brambor

 ■ nepřilnavý vnitřní povrch mísy
 ■ kapacita jídla: 1 kg
 ■ kapacita oleje: 1,2 l
 ■ fritovací koš lze zvednout nebo spustit, i když je víko zavřené
 ■ tlačítko na automatické otevření víka
 ■ víko lze odejmout a umýt
 ■ světelný indikátor připravenosti přístroje ke smažení
 ■ termostat s možností nastavení 150- 190 °C
 ■ výměnný filtr proti pachům
 ■ úložný prostor pro kabel

Otočný nakloněný fritovací koš ušetří až 50% oleje. Koš se otáčí, a tím 
je pokrm v malém množství oleje pouze krátkou dobu. Pokrm je tak 
křupavější a méně mastný.

Studené stěny fritézy jsou zajištěny cirkulací vzduchu mezi vnitřní 
nádobou a vnějšími stěnami

OZNAČENÍ: F28311.W1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 31 x 36 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252332
SAP kód: 0125304705

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 490,- Kč

Patentovaný systém na vypouštění oleje speciálně navržený pro snadné a rychlé odstranění olej.

ROTAČNÍ FRITÉZA

Rotační fritéza s nakloněným košemMW 20G, MW 20 Mikrovlnné trouby

POPIS PRODUKTU:

 ■ digitální časovač na 24 hodin
 ■ automatické vypnutí po 60 minutách
 ■ kapacita 20 l

MW20G:
 ■ 5 funkcí: mikrovlny, grilování, kombinace MV+gril, rozmrazování, funkce snídaně
 ■ příslušenství: otočný skleněný talíř, grilovací rošt

MW20:
 ■ 3 funkce: mikrovlny, rozmrazování, funkce snídaně
 ■ příslušenství: otočný skleněný talíř

OZNAČENÍ: MW 20G

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
44 x 38 x 22,5 cm
Hmotnost: 11 kg
Max výkon: 1050 W
EAN kód: 8004399191051
SAP kód: 0119415703

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

OZNAČENÍ: MW 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 
44 x 38 x 22,5 cm
Hmotnost: 11 kg
Max výkon: 1050 W
EAN kód: 8004399191044
SAP kód: 0119408700

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 790,- Kč
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Gelato Italiano

Jednoduché použití.

Jakmile dostanete chuť na zmrzlinu, připravte 

si zmrzlinovou směs, kterou nalijte do nádobky, 

nasaďte lopatky a zapněte. Kompresor chladí 

směs, lopatky promíchávají zmrzlinu tak, aby 

nevznikaly hrudky a za cca 30 minut je zmrzlina 

hotová.

Šampaňská zmrzlina

Přísady: 

125 g cukru, 200 g smetany, 300 g šampaňského 

(nebo suchého italského perlivého vína).

Rozpusťte cukr v šampaňském (nebo perlivém 

italském víně), přidejte smetanu a nalijte 

směs do nádoby zmrzlinovače.

Banánový sorbet

Přísady: 

150 g cukru, 1 citrón, 450 g zralé banánové 

dužniny (čistá hmotnost), kousek rozdrcené vanilky.

Pokapejte banánovou dužninu nakrájenou 

na drobné kousky citrónovou šťávou a přidejte 

další přísady. Nalijte směs do nádoby 

zmrzlinovače.

Jahodová zmrzlina

Přísady: 

150 g cukru, 150 g mléka, 100 g smetany, 

200 g nepoškozených zralých jahod, 1 vejce.

Rozšlehejte vejce s cukrem, přidejte jahody 

nakrájené na malé kousky a další přísady. 

Zamíchejte a nalijte směs do nádoby zmrzlinovače.

POPIS PRODUKTU:

 ■ přístroj na výrobu zmrzliny a sorbetů s kompresorem
 ■ přístroj se nemusí vkládat do mrazáku, kompresor sám 
směs vychladí

 ■ vyjímatelná nádobka z nerez oceli na 1,2 litrů, tj. 700 g 
vynikající zmrzliny

 ■ průhledné hermeticky uzavíratelné víko udržuje správnou teplotu 
uvnitř nádoby

 ■ vhodný též na ochlazování nápojů
 ■ lopatky nádoby i víko omyvatelné v myčce
 ■ ekologické chladící médium

OZNAČENÍ: ICK 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 32,6 x 42,6 x 24,5 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Příkon: 230 W
EAN kód: 8004399771666
SAP kód: 0204513005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
8 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ přístroj na výrobu zmrzliny a sorbetů bez kompresoru
 ■ nádobu na zmrzlinu musíte předem vložit do mrazáku alespoň 
na 24 hodin

 ■ kapacita 1,5 l
 ■ stěny s dvojitou izolací, průhledné víko
 ■ ve víku je šikovný otvor na přidávání dalších ingrediencí
 ■ ideální i pro jakékoliv studené nápoje a koktejly
 ■ přístroj se dá celý rozebrat a úplně vyčistit
 ■ zmrzlina je hotová za 30 minut

OZNAČENÍ: IC 8500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 27 x 20 x 20 cm
Rozměr vnitřní nádoby: 15 x 19,5 x 19,5 cm
Hmotnost: 2,76 kg
Příkon: 35 W
EAN kód: 8004399771642
SAP kód: 0204114003

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 690,- Kč

IC 8500ICK 6000 Výrobníky domácí zmrzliny

Speciální lopatky. 
Vynikající krémová zmrzlina díky 
speciální formě otočných lopatek 
umožňující zmrzlinu perfektně 
promíchat.

Speciální lopatky 
zmrzlinu perfektně promíchají.

Vyjímatelné nádobky na zmrzlinovou směs se dají mýt v myčce.

Brožura s recepty 
Je součástí návodu k použití.

Brožura s recepty 
Je součástí návodu k použití.
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Již od založení společnosti De’Longhi vyvíjíme spotřebiče pro zajištění domácího 
pohodlí. Poskytujeme řešení vhodná pro každou potřebu v jakémkoli ročním 
období, od ohřívání vzduchu po jeho chlazení, od odstraňování vlhkosti po 
čištění vzduchu.

Naše produkty jsou určeny pro zajištění ideálního pohodlí vnitřních prostor 
každého domova s respektem vůči vlivům vnějšího prostředí.

Naše technologie zajišťují efektivní výkon a přináší výjimečné inovace.

Odlišujeme se designem, který celosvětově příjemně doplňuje vybavení 
každého domu.

De’Longhi Komfort
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Čističky vzduchuAC 230 AC 150 Čističky vzduchu

Nízká
kvalita vzduchu

Uspokojivá
kvalita vzduchu

Dobrá
kvalita vzduchu

Systém filtrace vzduchu
6stupňová filtrace: protiprachový filtr, nano silver filtr, HEPA filtr proti malým částicím, aktivní uhlíkový filtr, speciální foto-
katalyzátorový filtr s UV světlem, ionizátor.

POPIS PRODUKTU:

 ■ AQS systém: kvalita vzduchu je průběžně kontrolována, když 
je přístroj v provozu. Dle barevnosti LED diodek uživatel pozná 
kvalitu vzduchu – velmi znečištěný, znečištěný po čistý

 ■ PLYNOVÝ & PACHOVÝ senzor: pokud senzor zachytí 
částečky kouře nebo plynu, větrák zvýší svou rychlost, aby 
vyčistil vzduch co nejefektivněji a nejrychleji

 ■ TiO2 filtr + UV světlo: velmi efektivní vůči všem nečistotám, 
UV světlo dokáže zničit nečistoty, které jsou poté sbírány 
speciálním foto-katalyzátorovým filtrem

 ■ HEPA FILTR: efektivně bojuje proti částečkám prachu velikosti 
0,3 μm v průměru

 ■ UHLÍKOVÝ FILTR: efektivně bojuje proti různým škodlivým 
plynům díky vlastnostem aktivních uhlíků

 ■ IONIZÁTOR: neutralizuje prachové částice, pyly, výfukové 
plyny a kouř obsažené ve vzduchu

 ■ hlučnost: 45 - 50 d(B)a
 ■ vhodné pro místnosti do 80 m2

 ■ omyvatelný a znovu použitelný PRACHOVÝ FILTR
 ■ 3 rychlosti
 ■ časovač vypnutí: 1-2-4-8 hodin
 ■ indikátor znečištění filtru: snadno můžete monitorovat úroveň 
použití filtrů pro včasnou výměnu

 ■ DOTYKOVÝ kontrolní panel

OZNAČENÍ: AC 230

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 50 x 45 x 23 cm
Hmotnost: 7 kg
Příkon: 55 – 80 W
EAN kód: 8004399370197
SAP kód: 0137103010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 9 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ AQS systém: kvalita vzduchu je průběžně kontrolována, když je přístroj 
v provozu. Dle barevnosti LED diodek uživatel pozná kvalitu vzduchu – 
velmi znečištěný, znečištěný po čistý

 ■ PLYNOVÝ & PACHOVÝ senzor: pokud senzor zachytí částečky kouře 
nebo plynu, větrák zvýší svou rychlost, aby vyčistil vzduch co nejefektivněji 
a nejrychleji

 ■ TiO2 filtr + UV světlo: velmi efektivní vůči všem nečistotám, UV 
světlo dokáže zničit nečistoty, které jsou poté sbírány speciálním 
fotokatalyzátorovým filtrem

 ■ HEPA FILTR: efektivně bojuje proti částečkám prachu velikosti 0.3 μm 
v průměru

 ■ UHLÍKOVÝ FILTR: efektivně bojuje proti různým škodlivým plynům díky 
vlastnostem aktivních uhlíků

 ■ IONIZÁTOR: neutralizuje prachové 
částice, pyly, výfukové plyny a kouř obsažené ve vzduchu

 ■ hlučnost: 36 - 45 d(B)a
 ■ vhodné pro místnosti do 40 m2

 ■ omyvatelný a znovu použitelný PRACHOVÝ FILTR
 ■ 3 rychlosti
 ■ časovač vypnutí: 1-2-4-8 hodin
 ■ indikátor znečištění filtru: snadno můžete monitorovat úroveň použití filtrů 
pro včasnou výměnu

 ■ DOTYKOVÝ kontrolní panel

OZNAČENÍ: AC 150

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 45 x 21 cm
Hmotnost: 5,7 kg
Příkon: 46 – 65 W
EAN kód: 8004399370180
SAP kód: 0137101015

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 8 990,- Kč

AC 75

POPIS PRODUKTU:

 ■ čistička vzduchu s ionizátorem pro zlepšení kvality vzduchu
 ■ 3 stupně filtrace: prachový filtr (omyvatelný), HEPA filtr a uhlíkový filtr
 ■ 3 rychlosti
 ■ časovač na 1 – 3 hodiny
 ■ ovládací panel s LED kontrolkami
 ■ pro místnosti do 75 m3 tj. 25 m2

OZNAČENÍ: AC 75

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 41 x 40 x 13 cm
Hmotnost: 3,7 kg
Příkon: 50 W
EAN kód: 8004399370166
SAP kód: 0137101010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 4 390,- Kč

HEPA filtr čistí vzduch
od nejjemnějších částeček
(až 0,3 micronu) a to
s účinností až 99,98%.
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UH 800 E

POPIS PRODUKTU:

 ■ elektronický digitální zvlhčovač s možností 
nastavení úrovně vlhkosti

 ■ průhledná nádrž na 6,1 l
 ■ ukazatel stavu vlhkosti
 ■ možnost nastavení požadované vlhkosti
 ■ lze přidat vonnou esenci
 ■ ukazatel hladiny a plnosti
 ■ 20 hod nepřetržitý provoz
 ■ automatické vypnutí
 ■ pro místnosti do 75 m3 tj. 25 m2

OZNAČENÍ: UH 800 E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 33 x 20,6 x 35,4 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Příkon: 260 W
EAN kód: 8004399340145
SAP kód: 0134103005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 
2 190,- Kč

Možnost přidání oblíbené vůně na provonění 
celého bytu

VH 400 Zvlhčovače vzduchu

POPIS PRODUKTU:

 ■ parní zvlhčovač s nastavitelným proudem páry
 ■ pohotovostní světlo
 ■ ukazatel úrovně hladiny vody
 ■ průhledové okénko
 ■ pro místnosti do 60 m3 tj. 22 m2

 ■ odběr vody 300 ml/hodina
 ■ kapacita nádrže 4,5 l
 ■ provozní doba 15 hodin / den
 ■ automatické vypínání při prázdné nádrži
 ■ lze přidat vonnou esenci

OZNAČENÍ: VH400

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x 29 x 29 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Příkon: 1150 W
EAN kód: 8004399340169
SAP kód: 0134103007

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 990,- Kč

VH 300

POPIS PRODUKTU:

 ■ parní zvlhčovač s nastavitelným proudem páry
 ■ ukazatel úrovně hladiny vody
 ■ kapacita nádrže 4,5 l
 ■ pro místnosti do 60 m3 tj. 22 m2

 ■ automatické vypnutí při prázdné nádrži
 ■ lze přidat vonnou esenci

OZNAČENÍ: VH300

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,0 x 29,0 x 29,0 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Příkon: 1150 W
EAN kód: 8004399340152
SAP kód: 0134103006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 890,- Kč

DNC 65 Odvlhčovače

POPIS PRODUKTU:

 ■ bezkompresorový odvlhčovač
 ■ odvlhčuje až 18 l/den
 ■ držadla pro snadné přenášení přístroje
 ■ elektronická funkce anti-mráz do 2 °C
 ■ možnost průběžného odtoku kapaliny pomocí přibalené hadičky
 ■ 3 možnosti nastavení odvlhčování: AUTO, MAX a MIN
 ■ elektronický časovač pro vypnutí do 8 hod
 ■ ovládací systém nádoby automaticky zastaví přístroj v případě naplnění 
nádoby na vodu

 ■ SWING funkce: 3-rychlosti ventilace pro optimální distribuci vzduchu
 ■ velice tichý chod – pouze 34 dB(A)
 ■ funkce vysoušení oblečení: pojme 6 l kapaliny při jakékoliv teplotě dokonce 
i při těch nejnižších

 ■ oddělený ionizátor
 ■ vyjímatelná nádrž s kapacitou 2 l
 ■ ukazatel hladiny vody
 ■ antibakteriální filtr
 ■ nová technologie bez chladícího plynu
 ■ pro místnost do 75 m3

OZNAČENÍ: DNC 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 47,8x 18,7 x 32,4 cm
Hmotnost: 6,5 kg
Příkon: 495 W
EAN kód: 8004399480797
SAP kód: 0148112601

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 7 990,- Kč

DEM 8,5

POPIS PRODUKTU:

 ■ kompresorový odvlhčovač
 ■ přenosný s držadly
 ■ odvlhčuje až 8,5 l / den
 ■ elektronická funkce antimráz do 2 °C
 ■ vlhkostat
 ■ automatické vypnutí při plné nádržce (kapacita 2 l)
 ■ velmi tichý chod (38 db)
 ■ pro místnost 45 m3

 ■ omyvatelný filtr
 ■ jedna rychlost ventilace

OZNAČENÍ: DEM 8,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístoje: 41,5 x 33 x 26 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 170 W
EAN kód: 8004399480704
SAP kód: 0148708200

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 990,- Kč
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OdvlhčovačeDD 30 P DDS 30 COMBI, DDS 25, DDS 20 Odvlhčovače

OZNAČENÍ: DD 30 P
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30,8 x 38 x 61 cm
Hmotnost: 19 kg
Příkon: 540 W
EAN kód: 8004399480858 
SAP kód: 0148830204

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 
12 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ odvlhčovač je vybaven patentovaným 
vnitřním čerpadlem, které kontinuálně odvádí 
kondenzovanou vodu bez nutnosti vyprazdňování 
nádoby

 ■ odvhlčovací kapacita 30 l / 24h
 ■ kapacita vodní nádoby: 6 l
 ■ elektronická funkce proti zamrznutí
 ■ odvlhčení na požadovanou vlhkost v místnosti
 ■ zabudovaný měřič teploty a vlhkosti v místnosti
 ■ dvourychlostní ventilace
 ■ kolečka a držáky pro snadnější přesouvání
 ■ časovač pro vypnutí i zapnutí na 24 hodin
 ■ „Systém kontroly plnosti nádoby“ – přístroj se po 
naplnění nádoby na vodu automaticky vypne

 ■ omyvatelný filtr na prach
 ■ součástí balení je 1 m hadice pro pasivní 
odvlhčování a 5 m hadice pro čerpadlový systém

 ■ pro místnosti do 150 m³

OZNAČENÍ: DDS 30 COMBI

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
odvlhčovací kapacita 30 l / 24h
pro místnosti do: 110 m3

Rozměry přístroje (šxhxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm
Hmotnost: 15 kg
Příkon: 330 W
EAN kód: 8004399480995 
SAP kód: 0148730300
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
10 990,- Kč

OZNAČENÍ: DDS 25

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
odvlhčovací kapacita 25 l / 24h
pro místnosti do: 90 m3

Rozměry přístroje (šxhxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm
Hmotnost: 15 kg
Příkon: 410 W
EAN kód: 8004399480988 
SAP kód: 0148725202
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
9 990,- Kč

OZNAČENÍ: DDS 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
odvlhčovací kapacita 20 l / 24h
pro místnosti do: 90 m3

Rozměry přístroje (šxhxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm
Hmotnost: 15 kg
Příkon: 410 W
EAN kód: 8004399480971 
SAP kód: 0148720200

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
8 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:
DDS série

 ■ nová řada De’Longhi odvlhčovačů navržených 
tak, aby přinesly dokonalou harmonii do 
každého prostředí a odstranily problém 
nadměrné vlhkosti vzduchu

 ■ nastavení vlhkosti
 ■ časovač pro vypnutí a zapnutí na 24 hodin
 ■ zabudovaný měřič teploty a vlhkosti v místnosti
 ■ 3 rychlosti ventilace
 ■ 4 různé stupně výkonu: AUTO, MAX, MED, MIN
 ■ funkce PRÁDLO
 ■ funkce VENTILÁTOR: AUTO, MAX, MED, MIN
 ■ „systém kontroly plnosti nádoby“ – přístroj se po 
naplnění nádoby na vodu automaticky vypne

 ■ dvojitý zkapalňovací systém: svádí vlhkost přímo 
do nádrže nebo průběžně ven odváděcí rourou 
bez přerušení odvlhčování

 ■ kapacita vodní nádoby: 4,5 l
 ■ viditelná hladina vody
 ■ praktický, omyvatelný a jednoduše přístupný 
vzduchový filtr

 ■ elektronická funkce proti zamrznutí
 ■ automatické restartování v případě výpadku 
proudu

 ■ kolečka a držáky pro snadnější přesouvání
 ■ DDS 30 COMBI:
 ■ nejvyšší výkon díky kombinaci funkce odvlhčování 
a výkonu keramického topidla

 ■ funkce PRÁDLO a EXTRA VÝKON PRO PRÁDLO
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HCM2020 Konvektor

POPIS PRODUKTU:

 ■ Konvektory produkují rychlé teplo a jsou vhodné do místností, kde 
je potřeba lokálního výhřevu. Jsou extrémně tiché, lehké a snadno 
přemístitelné

 ■ výkon 2000 W
 ■ nastavitelný termostat, který automaticky udrží požadovanou teplotu 
v místnosti

 ■ funkce Anti-mráz
 ■ bezpečnostní termostat
 ■ držadla pro snadné přenášení přístroje
 ■ možnost připevnění na stěnu díky sadě, která je součástí balení

OZNAČENÍ: HCM2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 10 x 54 cm
Hmotnost: 2,8 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131200
SAP kód: 0113076302

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 190,- Kč

HVY1020 Termoventilátor

POPIS PRODUKTU:

 ■ nastavitelný pokojový termostat pro stanovení 
a automatické zachování požadované teploty

 ■ funkce anti-frost je aktivována pokud teplota klesne 
pod 5 °C

 ■ bezpečnostní termostat
 ■ dvojitá izolace
 ■ zabudovaná držadla

OZNAČENÍ: HVY1020

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 17,5 x 25,5 cm
Hmotnost: 1,2 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399142725
SAP kód: 0114711020

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 890,- Kč

HCX3220FTS HCX3120FSHCX9120E Konvektory

POPIS PRODUKTU:

 ■ přenosný elektrický konvektor 
s ultratenkým profilem 7,5 cm

 ■ maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení 
(2000, 1200, 800 W)

 ■ LED displej s citlivými tlačítky pro jednoduché 
ovládání přístroje

 ■ ECO funkce pro optimalizování energetické 
spotřeby a zachování ideálního stupně komfortu: 
jedno tlačítko reguluje příkon a stupěň teploty

 ■ HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje 
rychlejší distribuci tepla v místnosti

 ■ pokojový termostat pro automatické udržení 
požadované teploty

 ■ 24 hodinový časovač
 ■ pro pokoje do 60 m3

 ■ bezpečnostní termostat
 ■ funkce proti zamrznutí
 ■ možnost připevnění na stěnu díky sadě, 
která je součástí balení

Označení: HCX9120E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131125
SAP kód: 0113128401

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 
3 790,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ přenosný elektrický konvektor 
s ultratenkým profilem 7,5 cm

 ■ maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení 
(2000, 1200, 800 W)

 ■ HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje 
rychlejší distribuci tepla v místnosti

 ■ pokojový termostat pro automatické udržení 
požadované teploty

 ■ 24 hodinový časovač
 ■ pro pokoje do 60 m3

 ■ bezpečnostní termostat
 ■ funkce proti zamrznutí
 ■ možnost připevnění na stěnu díky sadě, 
která je součástí balení

Označení: HCX 3220FTS

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 7,1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131101
SAP kód: 0113129302

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 
2 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

 ■ přenosný elektrický konvektor 
s ultratenkým profilem 7,5 cm

 ■ maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení 
(2000, 1200, 800 W)

 ■ HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje 
rychlejší distribuci tepla v místnosti

 ■ pokojový termostat pro automatické udržení 
požadované teploty

 ■ pro pokoje do 60 m3

 ■ bezpečnostní termostat
 ■ funkce proti zamrznutí
 ■ možnost připevnění na stěnu díky sadě, 
která je součástí balení

Označení: HCX 3120FS

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 7,6 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131354
SAP kód: 0113128300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 
2 690,- Kč

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm 
a elegantnímu vzhledu je vhodný 
pro každý interiér.

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm 
a elegantnímu vzhledu je vhodný 
pro každý interiér.

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm 
a elegantnímu vzhledu je vhodný 
pro každý interiér.
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Série KH 77

POPIS PRODUKTU:

 ■ olejový radiátor
 ■ pokojový termostat automaticky udržuje teplotu 
prostředí na požadované hodnotě

 ■ bezpečnostní termostat
 ■ kontrolky zapnutí
 ■ funkce ochrany proti zamrznutí
 ■ madla a kolečka k jednoduchému přemisťování
 ■ prostor pro navíjení kabelu

Radiátory De’Longhi vyhřívají místnosti až o 20% rychleji než jiné olejové radiátory 
při zachování stejného výkonu. Díky speciálním termickým otvorům se zvětšuje povrch 
radiátoru, kudy teplý vzduch více proudí a tím zajišťuje rychlejší ohřev. Zlepšení 
odpovídá Evropským bezpečnostním normám. Olejové radiátory De’Longhi splňují 
nejpřísnější bezpečnostní kritéria a přinášejí vysoký komfort.

Nastavitelný pokojový 
termostat automaticky udržuje 
požadovanou
teplotu.

Skládací kolečka 
pro snadný a praktický transport 
přístroje z jednoho pokoje do 
druhého.

KH 770925 V

KH 771225 KH 770920 KH 770715

OZNAČENÍ:

LOGISTICKÉ ÚDAJE 

(jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv):

Voltáž/Frekvence:

Výkon - Max:

Výkon - Střed:

Výkon - Min:

Počet žeber:

Vhodné pro místnosti

EAN kód:

SAP kód:

DOPORUČENÁ 

PRODEJNÍ CENA S DPH:

KH 770925 V

43 x 15 x 63

220/230~50

2000

1100

900

9

60 — 70

8004399081550

0108777301

3 190,- Kč

KH 771225

55 x 16 x 64

220/230~50

2500

1400

1100

12

75 — 85

8004399081475

0108772303

3 190,- Kč

KH 770920

43 x16 x 64

220/230~50

2000

1100

900

9

60 — 70

8004399081444

0108772301

2 790,- Kč

KH 770715

35 x16 x 64

220/230~50

1500

800

700

7

45 — 55

8004399081420

0108772300

2 490,- Kč

cm

V~Hz

W

W

W

n

m3

TRD 40820E

POPIS PRODUKTU:

 ■ 3 nastavení výkonu
 ■ hřejivý povrch zvětšený o 25 % zajišťuje rychlejší proudění vzduchu a zvyšuje 
komínový efekt, což znamená větší pohodlí

 ■ digitální panel s LED displejem pro jednoduchou volbu a zobrazení všech 
dostupných funkcí

 ■ pokojový termostat pro nastavení automaticky udržované požadované teploty
 ■ bezpečnostní termostat
 ■ funkce proti zamrznutí
 ■ madla a kolečka pro jednoduché přemistování
 ■ úložiště pro elektrický kabel
 ■ 24-hodinový časovač
 ■ pro pokoje do: 60 m3

 ■ 8 žeber

OZNAČENÍ: TRD 40820E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 49,5 x 16 x 66,5 cm
Výstupní výkon:
maximální 2000 W
střední 1100 W
minimální 900 W
EAN kód: 8004399101067
SAP kód: 0110838300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 4 990,- Kč

Nový design se zvětšenými žebry, který 
umožňuje zvýšit komínový efekt a podpořit 
tak rychlejší proudění vzduchu.

Exkluzivní eco funkce, která umožňuje 
optimalizovat spotřebu energie a zaručit 
správný stupeň pohodlí. Jednoduché tlačítko 
reguluje tok energie a teplotní stupeň pro 
ušetření účtu za elektřinu až o 7 % za rok.

Nová jemná pogumovaná kolečka 
speciálně zhotovena na zakázku značky 
De’Longhi, která zlepšují mobilitu a jsou 
perfektně vhodná pro každý typ podlahy.

O 25 % zvětšený hřejivý povrch
Díky rozšíření povrchu dochází 
k rychlejšímu ohřevu vzduchu 
v místnosti.

Olejové radiátory Olejové radiátory
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Série TRRS Série TRRSOlejové radiátory Olejové radiátory

POPIS PRODUKTU:

 ■ 3 stupně nastavení výkonu
 ■ patentované žebra o 35% větší než tradiční modely pro větší a lepší distribuci 
tepla

 ■ technologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální nepřerušované 
vytápění 

 ■ funkce Comfort Temp pro ideální komfortní teplotu jedním tlačítkem (všechny 
modely s označením C)

 ■ pokojový termostat k nastavení a automatickému udržení požadované teploty
 ■ bezpečnostní termostat
 ■ funkce proti zamrznutí
 ■ madla a kolečka pro snadné přemísťování
 ■ prostor na uložení napájecího kabelu

POPIS PRODUKTU:

 ■ 3 stupně nastavení výkonu 
 ■ patentované žebra o 35% větší než tradiční modely pro větší a lepší distribuci tepla 
 ■ stechnologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální nepřerušované vytápění  

 ■ digitální časovač až na 24h 
 ■ funkce ECO - pro zajištění optimální spotřeby energie a komfortu 
 ■ bezpečnostní termostat 
 ■ funkce proti zamrznutí 
 ■ madla a kolečka pro snadné přemísťování 
 ■ prostor na uložení napájecího kabelu 

TRRS1225C TRRS0920E

TRRS0920TRRS0715 TRRS1225 TRRS0715ETRRS0920C TRRS0715E.GTRRS0715C

OZNAČENÍ:

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje  
(šxhxv):

Voltáž/Frekvence:

Výkon - Max:

Výkon - Střed:

Výkon - Min:

Počet žeber:

Vhodné pro místnosti

Funkce Comfort Temp 

EAN kód:

SAP kód:

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ 
CENA S DPH:

OZNAČENÍ:

LOGISTICKÉ ÚDAJE 
(jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje  
(šxhxv):

Voltáž/Frekvence:

Výkon - Max:

Výkon - Střed:

Výkon - Min:

Počet žeber:

Vhodné pro místnosti

Funkce ECO 

EAN kód:

SAP kód:

DOPORUČENÁ 
PRODEJNÍ 
CENA S DPH:

TRRS1225

16 x 59,2 x 65

220/230~50

2500

1400

1100

12

65 — 75

8004399850859

0185390304

3 190,- Kč

TRRS0920

16 x 47,2 x 65

220/230~50

2000

1100

900

9

50 — 60

8004399850798

0185392302

2 790,- Kč

TRRS0920.B

16 x 47,2 x 65

220/230~50

2000

1100

900

9

50 — 60

8004399850804

0185392303

2 990,- Kč

TRRS0715

16 x 39,2 x 65

220/230~50

1500

800

700

7

40 — 45

8004399850743

0185392300

2 490,- Kč

TRRS0715.B

16 x 39,2 x 65

220/230~50

1500

800

700

7

40 — 45

8004399850750

0185392301

2 690,- Kč

TRRS1225C

16 x 59,2 x 65

220/230~50

2500

1400

1100

12

65 — 75

•

8004399850859

0185390304

3 190,- Kč

TRRS0920C

16 x 47,2 x 65

220/230~50

2000

1100

900

9

50 — 60

•

8004399850811

0185390302

2 990,- Kč

TRRS0715C

16 x 39,2 x 65

220/230~50

1500

800

700

7

40 — 45

•

8004399850767

0185390300

2 490,- Kč

cm

V~Hz

W

W

W

n

m3

cm

V~Hz

W

W

W

n

m3

Díky unikátní funkci Comfort 
Temp můžete jednoduše stisknutím 
tlačítka nastavit momentální 
ideální teplotu a jednotka ji bude 
automaticky udržovat.

ECO funkce
Exkluzivní funkce ECO, která 
zajišťuje optimální spotřebu 
energie a optimální úroveň 
komfortu.

TRRS0920.BTRRS0715.B

TRRS0920E

16 x 47,2 x 65

220/230~50

2000

1100

900

9

60

•

8004399850903

0185398302

3 490,- Kč

TRRS0715E

16 x 39,2 x 65

220/230~50

1500

800

700

7

45

•

8004399850880

0185398300

3 290,- Kč

TRRS0715E.G

16 x 39,2 x 65

220/230~50

1500

800

700

7

45

•

8004399850897

0185398301

3 390,- Kč

74 75



PAC WE128 ECO SILENT Klimatizace

POPIS PRODUKTU:

 ■ De’Longhi SILENT technologie poskytuje výjimečně tichý zážitek při chodu přístroje
 ■ mobilní klimatizace na bázi voda-vzduch
 ■ FUNKCE TURBO: více výkonu - 12500 BTU/h 
– díky exkluzivní kombinaci voda+vzduch

 ■ VODA: funguje na maximální výkon, pokud nádržka neobsahuje žádnou vodu, 
automaticky se klimatizace přepne do režimu vzduch-vzduch

 ■ VZDUCH: funguje na vzduch, pokud požadujete normální chlazení
 ■ VODNÍ ODVÁPŇOVACÍ FILTR: baterie je chráněna před vodním kamenem. 
Po 750 hodinách činnosti v režimu voda-vzduch, budete upozorněni na výměnu filtru

 ■ vhodná pro místnosti o rozloze do 110 m3

 ■ LCD IR dálkové ovládání a široký modrý LCD 
na jednotce

 ■ ve vodním režimu funguje až 6 hodin
 ■ AUTO a SPÁNEK funkce
 ■ odvlhčovací funkce (30 l /24h)
 ■ 24 hodinový digitální časovač
 ■ stará se o životní prostředí a komfort uživatele 
díky používání ekologického chladícího plynu R290

 ■ energetická účinnost A+
 ■ hlučnost (min – max)*: 47 - 65 Db A
 ■ kapacita vodní nádržky 10 l
 ■ odvlhčení: 50 l/24h (funkce pouze odvlhčování)

OZNAČENÍ: PAC WE128 ECO SILENT

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry(v x š x h): 91 x 50,5 x 40 cm
Hmotnost 39 kg
Max Chladící kapacita * BTU/h - kW 12500 - 3,67
Maximální příkon (voda vzduch) 800 W
Příkon (chlazení) 1000 W
EAN kód: 8004399512030
SAP kód: 0151483010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 25 990,- Kč

ECC s LCD displejem. Světlý a široký modrý LCD displej, 
dodává klimatizaci nádech elegance 
a umožňuje velice snadné používání.

Průběžné doplňování vody. Můžete snadno doplnit 10litrovou 
externí nádržku. Plná kapacita nádobky zajistí 6h nepřetržitého 
vodního režimu.

Funkce Turbo. Vytvoří nejpříjemnější podmínky v nejkratší 
možné době, díky výkonu 12 500 BTU/h.

Příslušenství: K dispozici je se sadou příslušenství. Dálkové 
ovládání s LCD obrazovkou umožňuje snadné nastavení všech 
funkcí a parametrů jednotky z určité vzdálenosti.

Série TRN Olejové radiátory

POPIS PRODUKTU:

 ■ velká plocha žeber, zajišťující velkou distribuci tepla
 ■ technologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální 
nepřerušované vytápění

 ■ bezpečnostní termostat 
 ■ funkce proti zamrznutí 
 ■ pokojový termostat k nastavení a automatickému udržení 
 ■ madlo k pohodlnému přenášení  

OZNAČENÍ:

LOGISTICKÉ ÚDAJE 

(jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv):

Voltáž/Frekvence:

Příkon:

Počet žeber:

Časovač

ECO funkce

Funkce proti zamrznutí

Madlo pro přenášení 

Vhodné pro místnosti

EAN kód:

SAP kód:

DOPORUČENÁ 

PRODEJNÍ CENA S DPH:

TRNS0505M

17,3 x 38,5 x 34

220/230~50

500

5

•

•

15

8004399850859

0185390304

1 990,- Kč

TRNS0808M

17,3 x 50,5 x 34

220/230~50

800

8

•

•

25

8004399850798

0185392302

2 490,- Kč

TRNS0505ME

17,3 x 38,5 x 34

220/230~50

500

5

2, 4, 8

•

•

•

15

8004399850804

0185392303

2 690,- Kč

cm

V~Hz

W

n

hodin

m3

Model TRNS0505ME:
- digitální ovládání 
a termostat pro nastavení 
a udržení požadované 
teploty
- ECO funkce pro zajištění 
optimální spotřeby energie 
a komfortuTRNS0505ME

TRNS0808M TRNS0505M

PAC AN112 SILENT

POPIS PRODUKTU:

 ■ mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
 ■ chladící kapacita: 11000 BTU/h
 ■ energetická třída A
 ■ chladící plyn R290
 ■ odvlhčuje zároveň při funkci klimatizace 26 
litrů/24 hodin

 ■ samostatná funkce větráku
 ■ samostatná funkce odvlhčování 36 l/den
 ■ dálkové ovládání s LCD displejem
 ■ exkluzivní kondenzační systém
 ■ 2 rychlosti větráku a speciální tichá funkce
 ■ funkce Autofan: klimatizace sama vybere nejefektivnější 
větrání

 ■ 12h digitální časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ funkce SLEEP and SMART pro použití v noci, 
kdy jednotka sama vybere nejlepší nastavení

 ■ pro místnost do rozměru 110 m3

 ■ hlučnost (min – max)*: 50 – 52 Db A 
*hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací

 ■ roční spotřeba energie: 600 Wh (500 h)
 ■ průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m3/h
 ■ odvlhčení: 41 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
 ■ odvlhčení: 26 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC AN112 SILENT

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 1090 W
EAN Kód: 8004399511859
SAP kód: 0151401000

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 22 990,- Kč
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PAC NK76

POPIS PRODUKTU:

 ■ mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
 ■ chladící kapacita: 8200 BTU/h
 ■ pro místnosti do 70 m3

 ■ energetická třída A
 ■ ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje 
uživatelský komfort díky inovativnímu chladícímu 
plynu R410A

 ■ funkce větrání
 ■ funkce odvlhčování (až 30 l/24h)
 ■ 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při 
minimálním hluku

 ■ panel s úpravou „soft touch“ je jemný na dotyk 
a snadno ovladatelný

 ■ dálkové ovládání zajistí snadné nastavení ovládání 
a parametrů přístroje

 ■ 12h digitální časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (max): 60 dB(A)
 ■ průtok vzduchu (min/med/max): 
250/310/350 m3/h

 ■ odvlhčení: 30 l/24h

OZNAČENÍ: PAC NK76

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 
EAN kód: 
SAP kód: 0151800060

KlimatizacePAC N81

POPIS PRODUKTU:

 ■ mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
 ■ chladící kapacita: 9500 BTU/h
 ■ pro místnosti do 85 m3

 ■ energetická třída A
 ■ ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje 
uživatelský komfort díky inovativnímu chladícímu 
plynu R410A

 ■ odvlhčuje zatímco klimatizuje (až 19 l/24h)
 ■ lze nastavit pouze funkci větrání
 ■ lze nastavit pouze funkci odvlhčování 
(až 30 l/24h)

 ■ exkluzivní systém cirkulace kondenzovaného 
vzduchu

 ■ 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při 
minimálním hluku

 ■ panel s LED kontrolkami
 ■ dálkové ovládání zajistí snadné nastavení ovládání 
a parametrů přístroje

 ■ 12h digitální časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (min – max)*: 50 – 52 Db A
 ■ *hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací
 ■ roční spotřeba energie 450 Wh (500 h)
 ■ průtok vzduchu (min/med/max): 
250/310/350 m3/h

 ■ odvlhčení: 32 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
 ■ odvlhčení: 20 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC N81

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399511828
SAP kód: 0151800025

PAC N87 Silent

POPIS PRODUKTU:

 ■ mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
 ■ chladící kapacita: 9800 BTU/h
 ■ pro místnosti do 85 m3

 ■ energetická třída A
 ■ ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje 
uživatelský komfort díky inovativnímu chladícímu 
plynu R410A

 ■ funkce větrání
 ■ funkce odvlhčování (až 34 l/24h)
 ■ 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při 
minimálním hluku

 ■ panel s úpravou „soft touch“ je jemný na dotyk 
a snadno ovladatelný

 ■ dálkové ovládání s LCD displejem zajistí snadné 
nastavení ovládání 
a parametrů přístroje

 ■ 12h digitální časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (max): 52 dB(A)
 ■ průtok vzduchu (min/med/max): 
250/310/350 m3/h

 ■ odvlhčení: 34 l/24h

OZNAČENÍ: PAC N87 Silent

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399511835
SAP kód: 0151800039

PAC AN97 REAL FEELPAC ANK 92 SilentPAC CN91 Klimatizace

POPIS PRODUKTU:

 ■ maximální chladicí kapacita 10.500 BTU/h
 ■ energetická třída: A
 ■ chladicí plyn R410A je šetrný k životnímu prostředí 
a zároveň je efektivní v poskytování maximálního 
komfortu pro uživatele

 ■ funkce ventilátoru
 ■ odvlhčovací funkce
 ■ exkluzivní kondenzační recirkulační systém
 ■ 3 stupně nastavení větráku pro maximální výkon 
a minimum hlasitosti

 ■ panel s citlivými tlačítky
 ■ dálkový ovladač dovoluje jednoduché použití 
přístroje a jeho funkcí

 ■ 24 h elektronický časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (max): 63 dB(A)
 ■ hlučnost (min - max): 50 - 52 dB(A)
 ■ pro místnosti do: 90 m3

 ■ proud vzduchu (min-med-max):  
250 - 310 - 350 m3/h

 ■ max odvlhčovací kvocient (v módu odvlhčování): 
36 l/24h

OZNAČENÍ: PAC CN91

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost: 30 kg
Příkon: 1000 W
EAN Kód: 8004399511866
SAP kód: 0151802002

POPIS PRODUKTU:

 ■ mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
 ■ chladící kapacita: 10700 BTU/h
 ■ energetická třída A
 ■ chladící plyn R410A
 ■ odvlhčuje při funkci klimatizace 20 l/den
 ■ samostatná funkce větráku
 ■ samostatná funkce odvlhčování 32 l/den
 ■ široký LCD ovládací panel
 ■ exkluzivní kondenzační recirkulační systém
 ■ 3 rychlosti větráku
 ■ funkce Real feel: automaticky udrží okamžitý stav 
jako ideální

 ■ funkce Autofan: klimatizace sama vybere 
nejvhodnější systém foukání pro danou místnost

 ■ 24hodinový elektronický časovač
 ■ pro místnosti do rozměru 95 m3

 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (min – max)*: 50 – 52 Db A 
*hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací

 ■ roční spotřeba energie 530 Wh (500 h)
 ■ průtok vzduchu (min/med/max): 
250/310/350 m3/h

 ■ odvlhčení: 36 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
 ■ odvlhčení: 23 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC AN97 REAL FEEL

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 1020 W
EAN kód: 8004399511842
SAP kód: 0151801019

POPIS PRODUKTU:

 ■ maximální chladicí kapacita 10.000 BTU/h
 ■ energetická třída: A+
 ■ chladicí plyn R290 je šetrný k životnímu prostředí
 ■ a zároveň je efektivní v poskytování maximálního
 ■ komfortu pro uživatele
 ■ funkce ventilátoru
 ■ odvlhčovací funkce
 ■ exkluzivní kondenzační recirkulační systém
 ■ 3 stupně nastavení větráku pro maximální výkon
 ■ a minimum hlasitosti
 ■ tichý chod zajištěn díky speciální mřížce  
pro výstup vzduchu

 ■ panel s dotykovými tlačítky
 ■ dálkový ovladač dovoluje jednoduché použití
 ■ přístroje a jeho funkcí
 ■ 24 h elektronický časovač a termostat
 ■ madla a kolečka pro snadnou manipulaci
 ■ hlučnost (max): 62 dB(A)
 ■ hlučnost (min - max): 47 - 50 dB(A)
 ■ pro místnosti do: 85 m3

 ■ proud vzduchu (min-med-max):  
250 - 310 -350 m3/h

 ■ max odvlhčovací kvocient (v módu odvlhčování): 
32 l/24h

OZNAČENÍ: PAC CN92 Silent

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 940 W
EAN kód: 8004399512061
SAP kód: 0151402000

NOVINKA
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ECAM 23.420.SB 
/SW/SR

ECAM 23.210.B 
/W

ECAM 23.123.B ECAM 22.110.B 
/SB

ESAM 4500 ESAM 4200 ESAM 4000.B ESAM 3200.S ESAM 3000.B 

23,8 x 43 x 34 23,8 x 43 x 34 23,8 x 43 x 34 23,8 x 43 x 34 28 x 37,5 x 36 28 x 37,5 x 36 28 x 37,5 x 36 28 x 37,5 x 36 28 x 37,5 x 36
9 9 9 9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

1450 1450 1450 1450 1350 1350 1350 1350 1350
220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60

15 15 15 15 15 15 15 15 15
250 250 250 250 120 120 120 120 120
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
14 14 14 14 14 14 14 14 14

86-142 86-142 86-142 86-142 90-120 90-120 90-120 90-120 90-120
lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A

g g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

g

g g g g g g g g

g

g g g g g g g g g

g g g g g g

g g g g g g g g g

g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

S cílem neustálého vylepšování produktů, De‘Longhi si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a estetických vlastností, kdykoliv a bez upozornění.

S ohledem na tisková omezení, skutečné barvy produktů se mohou lišit od uvedených v tomto katalogu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Plnoautomatické kávovary
ESAM 6700 ESAM 6900 ETAM 36.365.M ECAM 28.465.M ECAM 25.462.S 

/B
ECAM 23.460.S 

/B
ECAM 23.463.B 

Rozměry (šxhxv) (cm) 28 x 48 x 38 28,5 x 42 x 40,5 19,5 x 47,5 x 32,6 23,8 x 47 x 35 23,8 x 43 x 34 23,8 x 43 x 34 23,8 x 43 x 34
Hmotnost (kg) 13,5 13,5 11 11,5 9 9 9
TECHNICKÁ DATA
Příkon (W) 1350 1350 1450 1450 1450 1450 1450
Napětí / Frekvence (V~Hz) 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60
Tlak (bar) 15 15 15 15 15 15 15
Kapacita zásobníku na kávová zrna (g) 250 250 170 250 250 250 250
Kapacita zásobníku na vodu (l) 1,8 1,4 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8
Kapacita zásobníku na kávovou sedlinu (šálky) 14 14 12 14 14 14 14
Nastavitelná výška dávkovače kávy (mm) 90-155 88-140 92-142 86-142 86-142 86-142 86-142
Energetická třída lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A lepší než A  lepší než A lepší než A
Displej g g g g g g g

NÁPOJE
Možnost připravit 2 šálky najednou g g g g g g g

Možnost použít již mletou kávu g g g g g g g

Automatický mléčný systém (karafa na mléko) g g g g g g g

Tryska na napěnění mléka g g g

Speciální kávové recepty g g g g g g g

Funkce horké čokolády g

Funkce horké vody g g g g g g g

EXTRA FUNKCE
Odkládací plocha na šálky g g g g g g g

Možnost použít vodní filtr g g g g g g g

Programovatelné zapnutí g g g g g g g

Nastavitelná tvrdost vody g g g g g g g

Vyjímatelná spařovací jednotka g g g g g g g

Nastavitelný mlýnek se 13stupni mletí g g g g g g g

Odvápňovací a proplachovací program g g g g g g g

Režim úspory energie g g g g g g g

PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY - technická data
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